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Dar prieš antrąjį pasaulinį karą, 
daugumai net inteligentų lietuvių, 
Australija buvo nežinoma žemė. 
Lietuvoje nebuvo išleista ne vienos 
knygos, kurioje bent bendrais bruo
žais būtų supažindinta su šiuo kraš
tu. Mokyklose paviršutiniškai supa
žindinti su Australijos fizine geo
grafija ir tai buvo viskas, ką apie 
ši milžinišką žemyną žinojome. Dėl 
tos priežasties, atsiradus emigra
cijos galimybėms, pirmieji trans
portai lietuvių iš DP. stovyklų vyko 
formaliai i. nežinią. Apsispręsti už 
pasirinkimą, šio krašto teko naudo

tis miglotais tolimos praeities 
pasakojimais ir tiesiog mestis į 
nuotaki, ką pirmųjų transportų vien
gungiai ir padarė. Už metų iš šių 
“pionierių” jau gavome daugiau 
ir tikresnių informacijų apie gyve
nimo sąligas Australijoj ir buvo 
lengviau" padaryti išvadas emigruo
ti čia ar ne.

Tačiau lietuvių emigracijai 
i Australiją užsibaigus, mes dar 
ilgai jautėmės šiame krašte labai 
svetimi ir visus ledus turėjome pra
laužti patys savo jėgomis. Daug kam 
Įsikūrimas ir Įsijungimas į vietinį 
gyvenimą užtruko ilgiau, negu nor
maliai to “reikėjo.

Jeigu anuomet apie Australiją 
būtumėm turėję daugiau žinių, dau
gelio mūsų likimas ir gyvenimas 
būtų visai kitaip susiklostęs ir ga
limas daiktas pozityvia prasme. Mū
sų visuomeninė ir kultūrinė veikla 
galėjo būti vaisingesnė ir našesne, 
o nutautėjimas žymiai mažesnis.

Šiandieną žvelgiant į praeitį 
iš ketvirčio šimtmečio perspekty
vos, galime ramiai pasidaryti iš
vadą, kokias klaidas kaip individai 
ir kaip bendruomenė esame padare, 
iš to pasimokyti ir bandyti nusmaigs
tyti gaires ateičiai, kad senų klaidų 
nebepakartotumėm. Išgyventi šiame 
krašte 25 metai ir įsigyta patirtis 
neturėtų išnykti be pėdsakų praei
ties ūkanose, bet likti, kaip vertin
gas palikimas mūsų vaikams čia ir 
pačiai lietuvių tautai. Kaip dalis 
savosios tautos, nors ir svetimoj 
žemėj ir aplinkoj, dėjome pastangas 
puoseįėti tautinę kultūrą ir ją per
duoti priaugančiai kartai, kad tuo 
būdu nesudegintumėm tiltų jai kuo
met nors grįžti prie tautinio ka
mieno.

Kaip vyko mūsų visuomeninis, 
kultūrinis ir tautinis gyvenimas 
šiame krašte per pirmąjį - kūrimosi 
dešimtmetį, esame surašę Austra
lijos lietuvių “Metrašty”, kuris 
išėjo prieš eilę metų. Bet pats kū

rybingiausias laikotarpis, jau su čia 
priaugusia jaunesniąja karta, vys
tėsi per sekančius 15 metų.

Šis gyveimo tarpsnis iki šiol 
išsamiai neapžvelgtas ir neaptar
tas. Be to, 25 metai tai bene visas 
vyresniosios kartos kūrybinis lai
kotarpis. Daugelis jų iš aktyvios 
veiklos jau pasitraukė. Dar daugiau 
jų nusišalins artimoj ateity. I sceną 
išeina jaunesnioji karta, kuri reikia 
tikėtis, į mūsų kultūrinį ir visuo-. 
meninį gyvenimą atneš žymių pa
keitimu ir naujo'iu. Todėl praėjusiu 
25 metu laikotarpis turėtų būti rū
pestingai peržvelgtas įvertintas ir 
uždokumentuotas (aprašytas).

Krašto Kultūros Taryba susi
rūpinusi tokios Australijos lietuvių 
istorijos išleidimu, buvo susirinku
si posėdžio, kuriame šis klausimas 
visapusiškai išnagrinėtas, Prieita 
išvados, kad numatomas leidinys 
nesivadintų metraščiu ir nebūtų 
“Metraščio” antroji dalis. “Met- 

Taip atrodo dabar Trakų pilis. Po atstatymo
rašty” mūsų gyvenimas buvo at
vaizduotas daugiau parapijiniuose 
rėmuose. Kiekviena kolonija buvo 
patiekusios smulkią medžiagą apie 
savo apylinkės tautinę veiklą ir 
veikėjus. Numatomas leidinys būtu 
lyg visos Australijos lietuvių isto
rija, apimanti visa 25 m. laikotarpį. 
Leidinio pavadinimas galutinai 
nenustatytas, bet galėtų vadintis 
pav. “Australijos Lietuviai” (25 m. 
gyvenimo apžvalga). Knygos turinys 
būtų suskirstytas ne pagal vietoves 
(kaip “Metrašty”), bet apimant 
veiklos sritis pav. visuomeninė
veikla, kultūrinis gyvenimas, litua
nistinis švietimas, pastangos sulai
kyti nutautėjimą, organizacijos ir 
jų veikla, mūsų Įnašas šio krašto 
kultūron ir 1.1. Pav. užpildant sky
rių apie mūsų kultūrinį gyvenimą 
viena tema būtų apie mūsų tautinę 
muziką: chorus, dainininkus, instru
mentalistus ir k. Kaip atkiras ra
šinys galėtų būti apie mūsų aki
vaizdinį meną ir menininkus. Vėl 
kitas apie mūsų tautinius šokius ir 
šokėjus. Čia patiektos užuominos 
tik pavyzdžiui. Parašyti straips
nius apie kiekvieną musų gyvenimo 
s ryt u kviečiami kompetetingi as
menys.

Kadangi šio veikalo išleidimas 
yra mūsų visų uždavinys, kuris 
pareikalaus rūpestingos organizaci
jos, nemaža laiko, o suprantama ir 
stambesnių išlaidų, todėl Krašto 
Kultūros Taryba nuo galutinų spren
dimų susilaiko, kol šis reikalas 
nebus viešai ir visapusiškai išdis
kutuotas. Todėl Krašto Kultūros 
Taryba kreipiasi į visus lietuvius, 
prašydama šiuo klausimu pasisakyti 
ir pareikšti savo nuomonę “Mūsų 
Pastogėj” arba tiesiai kreiptis i 
Krašto Kultūros Tarybą. Tik visa
pusiškai šį reikalą išnagrinėjus, 
būtų galima imtis konkretaus darbo.

***

pabaltiečius
Stokholmo dienraščiai, rašyda 

mi apie debatus parlamente, tarp 
kitko pažymėjo kad: “Centro par
tijos riksdago grupė su B. Jona-

joje įrengtas muziejus.

šonu, Eksheradu ir Berjesonu, 
kartu su dviem latvių Nacional. 
fondo atstovais dr. Ginteru ir A. 
Landsmaniu, aplankė ministerį 
pirmininką Olafą Palmį. Delega
cija įteikė du memorandumus— 
vieną nuo Fondo, antrą nuo riks
dago grupės su prašymu atskleis
ti paslaptyje laikomą archyvinę 
medžiagą, kas liečia latvių karių 
išdavimą 1946 metais iš Švedijos 
Sov. Sąjungai. Ministeris pirmi-

IŠ VLIKO VEIKLOS

Vliko pirmininkas Dr. J.K. Va
liūnas, ką tik grįžęs iš Europos, lie
pos 6 d. plačiai painformavo Vliko 
Valdybą apie savo veiklą kelionėje, 
kuri truko apie tris savaites. Tur
kijoje pirmininkas praleido daugiau 
kaip savaitę, nes buvo reikalas Iš
samiai susipažinti su P. ir A. Bra
žinskų bylos padėtimi. Juo toliau, 
juo daugiau atsiranda dokumentų, 
kurie, manoma, turės teigiamos reikš
mės tolimesnei Bražinskų bylos 
eigai.

Ponui Valiūnui kelis kartus te
ko susitikti su Bražinskų advoka
tais ir pačiais Bražinskais. Išaiš
kinta, kad Pranui Bražinskui' esant 
ištremtam Sibiran, sovietai nužudė 
jo tėvą Stasį Bražinską. Tai Įvyko 
1949 m. gruodžio 21 d. Baizoniu. 
kaime., Semeliškės valš., Trakų* 
apskr. Kartu su juo žuvo ir daugiau 
vietinių žmonių.

Romoje p. Valiūnas turėjo 
gana ilgus pasikalbėjimus su p.p. 
Lozoraičiais - vyresniuoju ir jaunes
niuoju. Išsamiau buvo nagrinėta 
pasiruošimas galimai Europos sau
gumo konferencijai. Sutarta konferen
cijai ruoštis bendrai. Dipl. Šefas 

ninkas prižadėjo memorandumus 
atydžiai apsvarstyti ir, pasitaręs 
su užsidnio reikalų ministeriu, 
duoti atsakymą. Latvių karių iš
davimas Sov. Sąjungai yra virtęs 
tarptautiniai žinomu įvykiu. Wa
shington Post savo recenzijoje a- 
pie filmą “Pabaltiečių išdavi
mas” rašė, kad šis įvykis kalba 
daugiau kaip filmas.

Sis latvių karių išdavimas yra 
pastatęs Švediją tarptautinio dė
mesio centre. Laikomi iki šiol pa
slaptyje dokumentai kalba apie 
Švediją kaip valstybę su nešvaria 
sąžine. Sunku suprasti, kodėl Šve
dija nustatė 50 metų (iki 1995 
m.) terminą, kada leis dokumen
tus viešai paskelbti.

Pradedant 1968 m. latvių ka
rių išdavimas sąryšyje su švedo 
P. O. Enkvisto romanu “Legio
nieriai” ir iš padaryto filmo, pla
čiai diskutuojamas spaudoje ir 
per radiją. Švedijos valdžios parei
gūnų prie šio romano premijavi
mo dalyvavimas verčia manyti 
apie paskelbtų įvykių autentišku
mą. Tačiau šio įvykio liudinin
kų įrodymais kaip Enkvisto ro
mane, taip ir filmoje yra daug 
grubių suklastojimų, įvykių iš
kreipimų, kas duoda pasaulinei 
opinijai netikrą istorinių įvykių 
vaizdą. Šio romano netobulumus 
ir iškreiptas žinias, tarp kitų, yra 
įrodęs A. Landsmanas savo kny
goje “Paprastieji legionieriai”. Ta 
čiau daug dalykų to tragiškojo 
latvių karių išdavimo be paslap
tyje tebelaikomų dokumentų vis 
dar neįmanoma išaiškinti. Al. T.

S. Lozoraitis apsiėmė paruošti met
menis mūsų dokumentacijai. Be to, 
p. Valiūnas buvo sustojęs Madride 
ir Paryžiuje.

ELTA jau rašė, kad Vliko pir
mininkas Dr. Kęstutis Valiūnas 
birželio 8 d. buvo pasiuntęs laišką 
Valstybės Sekretoriui W. Rogers, 
užklausdamas, kodėl geguz'es 27 d. 
informaciniame pranešime apie nu
teistus Leningrado žydus, nebuvo 
nieko pasakyta apie Simo Kudirkos 
nuteisimą Vilniuje.

Liepos 6 d, John. D. Scanlon, 
Sovietų Sąjungos Politinių Reikalų 
vedėjas, prisiuntė Vilkui tokio tu
rinio raštą - atsakymą:

“Valstybės Sekretorius Rogers 
pavedė man atsakyti į Jūsų 1971 m. 
birželio 8 d. laišką, liečianti Simo 
Kudirkos tragiška įvykį. Aš spėju, 
kad Tamsta busi susipažinęs su 
skaitlingais Valstybės Departamento 
atstovų pareiškimais p. Kudirkos 
reikalu, bet pridedu čia nuorašą 
brošiūros, kurioje yra Pasekretoriaus 
pavaduotojo, P. Macomber’io, pa
reiškimas Kongreso Užsienio Reika
lų Komisiios pakomisei.

■ (Nukelta j 6 pslp>)
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Redakto
riaus žodis

in MES LIETUVIAI

Noriu čia pakalbėti apie tuos, 
kurie dažnai sau pasako: “ir mes 
lietuviai^’. Tiesa, kad lietuviai, 

bet argi lietuviui gali šiandien 
užtekti tik vardo, tik mokėti lietuvių 
kalbos, tik žinoti Lietuvių Tautos 
istoriją, tik būti gimusiam Lietuvoje? 
Rodos . pakankamai daug čia sumi
nėjau tų elementų, labai reikšmingu 
lietuvybei nusakyti, o tačiau jų 
vistiek dar neužtenka, trūksta kaip 
tik pačios sielos lietuviškumui 
pareikšti, trūksta darbų, trūksta 
veiklos, kuria lietuvybė remiasi. 
Lietuvybė mūsų tarpe gyva ne žino
jimu, ne mokėjimu paremta, bet 
veikla. Tiek esi lietuvis ir tiek 
lietuviškumą palaikai kiek lietuviš
ką darbą dirbi. Tas nereiškia kad 
turime būti kiekvienas valdybos 
narys, švenčių ir subuvimų organi
zatorius. Ne. Tą darbą tegul dirba 
visuomenininkai, kultūrininkai ir 
tam panašus žmonės, niekas tokio 
darbo negali reikalauti iš eilinio 
žmogaus, kuriam tas darbas nėra 
prie širdies. Bet privalo kiekvienas 
sąmoningas ir susipratęs lietuvis 
skaityti lietuvišką laikrašti, pirkti 
lietuviškas knygas ir jas platinti, 
leisti savo vaikus i lietuviškas 
mokyklas, savo šeimoje su vaikais 
kalbėti lietuviškai, leisti vaikus i 
lietuvių jaunimo organizacijas, da
lyvauti lietuvių pamaldose ir lietu
vių subuvimuose. Tai kasdienybė, 
bet taja kasdienybe galime išlaiky
ti lietuviškumą, bendruomenę ir pa
čią tautą.- Taigi privalome būti veik
lus žmonės, o ne svajotojai, remki- 
mes kasdienybe, o ne praeities did
vyriškais žygiais.

iš kitos puses mes turime pa
reigų ir tam kraštui kuris mus pri
glaudė, kurį mes patys pasirinkome. 
Tos pareigos turėtų būti ne tik 
civilinės, bet ir moralinės. Mes 
turime būti ne tik 'lojalūs ir soli
darūs to krašto gyventojai, bet jį 
laikyti savo antruoju kraštu, o vai
kai čia gimę, augę ir mokslus išėję 
jį laikys savo tėvynę ir teisingai 
juo didžiuosis. Taigi mūsų pareiga 
yra auklėti vaikus, kad jie mylėtų 
si kraštą, kad jie su meile prisidėtų 
prie šio krašto kultūrinės pažangos, 
kad jie viską perduotų kas kilnaus 
ir gražaus yra atsinešta iš tėvų že
mes.

Turime ir tokiu tėvų, patriotų, 
kurie niekina Australiją savo vaikų 
akyse, o giria Lietuvą. Vaikas gy
vena kita nuotaika - čia jam viskas 
gražu ir gera, čia jo jaunystės drau
gai, čia jo ateitis, jis negali su
prasti tėvų ir jis šalinasi nuo jų 
kaip nuo senienų, atsilikusių ir ne
suprantančių naujo gyvenimo. Iš ti
krųjų tokie tėvai yra toli atsilikę 
nuo dabarties, jų vaikai kaip tik 
greitai nutautėja.

Tėvai kurie eina su gyvenimu, 
jie išaugina savo vaikuose abiejų 
kraštų meilę ir jų vaikai yra turtin
gesni dvasioje, nes jie turi ką per
duoti šiam kraštui t.y. savo senos i 
tautos kultūrinius perlus, patys 
pasilikdami ištikimi savo tėvų krau- į 
jui ir dvasiai.

PATIKSLINIMAS
M.P. Nr. 28 “Skaitytojai Rašo’’ 

p. T. Bikulčienės laiške yra atspaus
dinta “piktibinis auglys’’, turi 
būti •‘ne piktybinis auglys? Už ko
rektūros klaidą p. T. Bikulčienės 
atsiprašome.

5KMYTiyni
RRSD

LAISVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MUSU GARBĖS REIKALAS.

Gerb. Redaktoriau,

- “Spauda - mūsų gyvenimo veid
rodis” - esame nekarta girdėję. Ar
čiau pažvelgus į mūsų spaudą, išsi
skiria kita veidrodžio pusė, kurioje 
atsispindi mūsų moters veidas; nuo
širdus, vieningas, geros valios 
veidas.

Per du moterų dalyvavimo spau
doje metų negirdėjome polemikos pik
to žodžio, musų gyvenimo moterų 
“veidrodyje” nematėme piktos grima
sos. Žinau, tūlas pasakys, jog uogie
nei virti, ar iš staltiesės dėmei paša
linti surasti priemonę yra lengviau, 
negu pašalinti politinei intrigai; 
bet musų moterys nerado jokių pro- 
verbinių dėmėtų skalbinių, viešumoje 
skalbtinų ir greičiausia rasti neno
rėjo.

Atėjusi į spaudą, nedrąsiai, tik 
bandymui, šiandiena mūsų moteris 
jau stovi spaudos motinos rolėje; 
rūpestingai planuodama lėšų sutel
kimo būda spaudos patobulinimui, di
desniam mūsų kultūros, musu tradici
jų išlaikymui. Pirminis moters užda
vinys - lietuvybės išlaikymas, nežiū
rint pažiūrų ar polinkių skirtumų. 
Sitam tikslui ji deda visas savo 
pastangas.

Spaudos darbuotoju, “Gabijos” 
ir “Moters Pasaulio” redaktorių ir jų 
talkininkių pastangomis ruošiama 
didžiulė, visos Australijos apimties 
MOTERŲ SPAUDOS LOTERIJA. Jau 
turėjome gražų moterų vieningo darbo 
pavyzdi, Melbourno moterų .žyg|, at
nešusi S2.000 Jubliejinės salės įren
gimui. Vieningomis moterų pastango
mis Įrengta Melbourne Moterų Sekly
čia. Todėl šitas mūsų spaudos mo
terų užsimojimas yra tikrai mūsų visų 
nuoširdžiai visomis išgalėmis remti
nas.

Nors ir su pavydu tenka kons
tatuoti mūsų moterų pranašumą san
tarvingame bendradarbiavime, bet be 
pavydo padėkime joms įgyvendinti 
jų tikslus kilniame lietuvybės darbe.

Remkime
MOTERŲ SPAUDOS LOTERIJA!

I.E. Strimaitis
Melbourne

MELBOURNO LIETUVIU NAMUOSE 
ATIDARYTA SKAITYKLA IR 

VALGYKLA

Atvykę į Australiją buvuome 
išsklaidyti po Įvairias Įmones at
likti 2-jų metų darbo prievoles. Kad 
ir kantriai nešdami tą naštą, ieško
jome savų tautiečių bažnyčių šven
toriuose, fabrikuose, akmens skal
dyklose ir kitose vietose. Išgirdę 
lietuvišką žodį viens prie kito 
puolėme kaip broliai, kaip artimiau
si draugai dažnai braukdami džiaugs
mo ašaras beriedančias skruostais.

Susiradę viens kitą pradėjome 
burtis, steigti organizacijas, tačiau 
iš karto pamatėme ir supratome, kad 
besavospastogės, savų lietuviškų 
namų, mūsų kūrimasis ir tautinė 
veikla nebus naši. Suskatome ir 
didesniuose miestuose įsigyjome 
savus bendruomeninius namus, ku
tais ne tik naudojamės, bet jau ir 
pasigirti galime.

Turėdami namus vėl pamatėme 
kad nepilnai naudojamės, kad juose 
lietuviškas tautinis veiksmas ir 
tautiečiu bendravimas gali būti dar 
žymiai gyvesnis, įvairesnis, malo
nesnis. Ir vėl galvota, svarstyta, 
ieškota būdų, kaip tą padėtį pagerin
ti, kaip ir ką padaryti, kad Lietuvių 
Namai būtų tarsi tas magnetas, kuris 
trauktų arčiau vienas kito, jungtų r 
tampresniu ryšiu, būtu ne tik pramo
gų ir tautinių švenciųminėjimų vie

Gerb. Redaktoriau,

Aš manau, kad jeigu būtų 
savo laiku daugiau kalbėta ir rašyta 
apie lietuvių kalbos svarbą lietuvis 
kumui išlaikyti, šiandien neturėtume 
tiek daug nubirėjusių, ypač jaunimo 
tarpe. Buvo tėvų kurie nelaikė lie
tuvių kalbos pagrindiniu dalyku, 
jeims rodėsi kad jų vaikai paaugę 
išmoks lietuvių kalbos ir bus tokie 
pat lietuviai kaip ir patys tėvai. 
Dvidešimtmečio skaudus faktai pa
rode kad' taip nėra, kad tėveliai, 
kurie iš savo namų lietuvių kalbą 
išgujo, kaip tik ir liko tais pirmai
siais nusikaltėliais, kurie save ir 
savo vaikus nurašė nebegrąžinamam 
nuostoliui lietuvių tautai. Visai ne- 
paslaptis kad tūlom močiutėm žiū
rint į savo anūkėlius rieda ašaros, 
ir vietoje nušluosčius senelių aša
ras, jie svetimybių dumblais dar 
jas aptaško.

Daug sopulio matosi ir Mūsų 
Pastogėje: “Jau nemaža turim tokių 
tėvų su kuriais vaikai nebenori 
susitikti ir kalbėtis vien tik dėl to, 
kad jų tėvai tebėra lietuviais”. Čia 
ir iškyla problema ar lietuvis gali 
būti ir nebūti lietuvis, ar “dabar” 
gali turėti čia kokios reikšmes? Juk 
tautybė negalima mainikauti kaip 
čigonas arkliukais. Ar gi tai ne
prieštarauja sveikam protui, logi
kai, taip pat mokslams kaip antropo
logija ir fiziologija etc. Kadaise 
Vilniaus archivyskupas Jelzbikows- 
kis taip yraišsireiške,s apie tautybę 
ir tikėjimą: “Mane kataliku tik 
pakrikštijo , o gimiau lenku”. Ergo, 
vaidinti gali kuo nori, kas čia be- 
uždraus, gal ir pagirs, bet būti ne.

Su pagarba N
S. Cesna 

Albury

ta, bet ir asmeniniam bendravimui 
bei liuoslaikiui praleisti maloni 
užeiga.

Adelaidės ir Canberros lietuviai 
tą reikalau išsprendė anksčiau, gi 
melbourniečiai, kad ir gerokai pasi
vėlinę, suskatome tik dabar.

Melbourno Apylinkės, Sociali
nės Globos Moterų D-jos ir Melbour
no Lietuvių Klubo valdybų sutarimu 
š.m. liepos mėn. 18 d. įvyko Mel
bourno Lietuvių Namuose skaityk
los ir valgyklos, kuriai vadovauja 
Soc. Globos D-ja, atidarymas.

Oficialu jį atidarymo žodį tarė 
Melbourno Apylinkės Pirmininkas 
p. G. Žemkalnis iškeldamas minėtus 
mūsų rūpesčius ir padėkodamas 
Moterų D-jai už gražią, iniciatyva, 
ir pasišventimą šiam reikšmingam 
darbui. Kvietė visus tautiečius šia 
paslauga dažnai ir skaitlingai nau
dotis.

Po to, kalbėjęs Melbourno 
Lietuvių Klubo pirmininkas p. A. 
BladZ'evičius pažymėjo, kad tik 
lietuvės moters jautri širdis įgalino 
šį reikšmigą darbą pradėti. Kvietė 
tautiečius dažnai rinktis, o numa
tant atvykti didesniu būriu, iš anks
to Moterų D-ja painformuoti, kad 
jos . galėtų pasiruošti iš anksto ir 
atvykusių neapviltų.

Taip pat kvietė tautiečius 
naudotis ir dažnai lankyti skaityklą 
kuri veiks reprezentacinėje menėje. 
Prašė skaityklai paaukoti laikraš
čiu ir žurnalų, o turinčius -laisvo 

laiko sutikti skaitykoje budėti.
į skaitykos ir valgyklos ati

darymą susirinko veik 100 tautiečių. 
Tai labai džiuginanti pradžia, kuri 
rodo kad jau senai to laukta.

Pirmieji patiekti pietūs, val
gių pasirinkimu buvo gana įvairūs: 
koldūnai, kepsniai, lietuviška 
sriuba ir skanėstai. Skaniai ir so
čiai užkandę, gražus būrys tautiečių 
maloniai laiką praleido savųjų tarpe.

Ačiū šio darbo pradininkėms ir 
pradininkams, o ir gražios sėkmės 
ateičiai. ig. Alekna

PAMINKLAI

A.L.B. Krašto Valdybos atsto
vų Melbourne lankymosi proga, tarpe 
daugelio kitų rūpesčių, minimas buvo 
nemažos svarbos - Pulgio Andriušio 
literatūrinio palikimo išleidimas.

Mano protu, rašytojui prasmin
giausias ir garbingiausias pamink
las yra įamžinti ji gražiai išleidžia
ma jo kūryba.

Kadangi Pulgis Andriušis rašė 
lietuviams, tad visai teisingai jo 
raštu išleidimo iniciatyvos imasi 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba. Be to, į lietuvio rašytojo 
kūrybą žiūrint pilnąja prasme, ji 
yra skirta viso pasaulio lietuviams. 
Todėl Pulgio Andriušio raštų išlei
dimas nėra vien tik Australijos lie
tuvių, bet , viso pasaulio lietuvių 
reikalas. Šioje plotmėje reikalą 
svarstant, A.L.B. Krašto Valdyba, 
kaip šio darbo iniciatorius, lėšų 
telkimo reikalą turėtų išplėsti į viso 
pasaulio lietuvius per jų bendruo
menes ir kultūrines organizacijas.

z O gal atsiras Pulgio Andriušio 
raštams išleisti mecenatas?

Kaip minėta, lėšų telkimo 
klausimas nėra lengvas. Tačiau kai 
pradedama kas nors organizuoti, 
tai tos pačios prasmės, tik kita 
forma, darbui atlikti atsiranda net 
keli iniciatoriai. Tai minėdamas, 
turiu galvoje jau anksčiau paskelb
tą Pulgiui Andriušiui paminklo 
statybos komitetą.

Medžiaginis paminklas rašyto
jui neatstos kultūrinio paminklo. 
Medžiaginiu paminklu tegalės gėrė
tis ir rašytoją prisiminti tik tam 
tikros vietovės lietuvių dalis: šiuo 
atveju Adelaide. Gi kultūriniu pa
minklu, išleistais Pulgio Andriušio 
raštais, kuriems kūrybinio impulso 
teikė visa lietuvių tauta, gėrėsis 
kiekviena kultūringa lietuvių šeima 
turėdama juos savoje bibliotekoje.

Šią suglaustą mintį reziumuo
jant, siūlau A.L.B. Krašto Valdybai 
sueiti į kontaktą, su Pulgiui Andriu
šiui paminklo statybos komitetu ir 
susitarti jo atminimui statyti /vieną 
bendrą kultūrinį paminklą - išleisti 
Pulgio Andriušio rastus.

Liudas Barkus
KORP!ROMUVA INFORMUOJA 

LIETUVIU KALBOS KURSU 
REIKALU

Lietuvių kalbos kursus lanko 
asmenys, kurie už mokslą turi 
mokėti ir tie, kuriems mokėti netenka.

Victorijos Švietimo Departamen
tas nuo mokesčio atleidžia tuos 
mokinius, kurie lanko bent kurią 
valstybinę aukštesniąją mokyklą, 
ar bet kurį valstybinį koledžią. 
Privačių mokyklų mokiniai, iki 15 
metų amžiaus už mokslą irgi nemoka.

Vykdant anksčiau numatytą 
planą, mokiniai, kurie moka už moks
lą, bet yra pasižymėję savo uoliu 
kursų lankymu bei iki šiol padaryta 
mokslo pažanga, sumokėti moksla- 
pinigiai buvo jiems gražinti premijos 
forma.
Tie pasižymėję asmenys yra: 

p. Gintautas Kaminskas, 
ponia Ona Kaminskienė, 
p-lė, Birutė Prašmutaitė 
ponia Audrey Sungailienė

Tie pinigai buvo sumokėti iš 
Korp! Romuvos lituanistinio lavi
nimosi fondo; viso $41.40.

Stasys Stankūnavičius, 
Korp! Romuvos filistras
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Adresas: 9/259 Clayton Rd.
Clay ton, Vic <>3168

CATE CH IŠMUŠA PRASTY 
SZADEI

Gintautas Kaminskas

Profesorius Gordon B. Ford, dės
tąs Northwestern universitete, JAV., 
šimet išleido savo naujai paruoštą 
Martyno Mažvydo katekizmą, su ori
ginaliu tekstu, anglišku vertimu, ir 
slaviškųjų skolinių žodynėliu. Ford’as 
įvade aptaria Mažvydo gyvenimą bei 
kūrybinį darbą, ir duoda ortografines 
pastabas. Jis duoda pilna Mažvydo 
tekstą: lotynišką įžangą, lietuvišką, 
įvadą, kalbines pastabas, patį kate
kizmą , ir giesmes.

Profesorius Ford’as niekuomet 
nėra buvęs Lietuvoje, net nėra ben
dravęs su lietuviais. Bet jis leidžia 
jau kelintą svarbų lituanistinį leidinį. 
(Ypatingai verta paminėti: The Old 
Lithuanian Catechism of Baltramiejus 
Vilentas). - Jis aiškina, kad reikalinga 
nauja Mažvydo katekizmo laida su 
anglišku vertimu ir komentaru, nes Maž
vydo tektas esąs labai svarbus kal
binėms studijoms. O ankščiau ne
buvę geros laidos: jos visos buvu
sios pilnos spaudos klaidų, ir , be 
to, parašytos gotikinėmis raidėmis, 
kurios daugeliui yra sunkiai skaito
mos. Sis darbas jam užtruko 4 metus 
(su pertraukomis).

Lietuvių kalba yra labai svarbi 
Ford'o specialybėje - indoeuropie
čių kalbotyroje. Jis domisi kalbu 
senomis formomis: todėl tyrinėja 
lietuvių senovinius tekstus, ir susi
rūpinęs paruošti jų geresnius, tiks
lesnius leidimus. Lietuvių kalboje 
yra išlikę daug įdomių senų formų, 
nes lietuvių gramatika bei fonologija 
yra labai konservatyvios ir daug 
nepasikeitė amžiams bėgant: todėl 
musu kalbos linksniai, galūnės ir 
gramatinės formos yra gan panašios 
į sanskrito, lotynų, bei senovės grai
kų. Bet Ford’as pastebėjo žymesnį 
skirtumą žodyno srityje: Mažvydo 
laikotarpyje, ir iki šio amžiaus prad
žios, buvo naudojama daug skolinių 
iš slavų kalbų. Vėliau buvo nuo jų 
apsivalyta, bet dabar, okupacijoje, 
jos vėl grįžta.

Profesorius Ford’as šiuo metu 
ruošia sanskrito kursą, ir dėsto šią 
kalbą Northwestern ir Čikaga univer
sitetuose. Taip pat ruošia antologiją 
“Readings in Historical Linguistic 
Methology*’, ir dėsto kursą, “įva
dą į istorinę kalbotyrą”.

■* Martyno Mažvydo katekizmas 
buvo išleistas Karaliaučiuje, 1547 
metais, pavadinimu “Catechismusa 
prasty szadei; makslas skaitima 
raschta yr giesmes del kriksczianis- 
tes bei del berneliu iaunu”, t.y. “Ka
tekizmo prasti žodžiai; rašto skaitymo 
mokslas ir giesmės dėl krikdšciony- 
bės bei dęl jaunų vaikų”. Si 80 pus
lapių knygele buvo pirmoji lietuviš
ka knyga. Vienintelis šiuo metu ži
nomas egzemplorius saugomas Vil
niaus Universitete.

Mažvydas buvo reformatas. Kad
angi reformatai buvo persekiojami 
Lietuvoje, jis pasitraukė į Karaliau
čiaus Universitetą; po dvejų metų 
tapo pastoriumi ir buvo paskirtas Ra
gainės klebonu bei mokytoju. Ten jis 
mirė 1563. Šalia jo 1547 katekizmo 
jis 1549 metais išleido savo paties 
išverstą “Giesme S, Ambraziejaus”. 

Po jo mirties, 1566 metais, buvo iš
leistas jo sudarytas giesmynas.

Katekizmo turinyje yra lotyniška 
dedikacija; lotyniška prakalba skirta 
kunigams, parašyta Mažvydo profesor
iaus,- Mažvydo eiliuota prakalba “Kny 
gieles paczias byla Lietuvinikump yr 
Szemaiczump”, (“Knygelės pačios 
byloja į lietuvius ir žemaičius”);

Skulptoriaus Ant, Mončio, gyvenančio Paryžiuje, Angelas Sargas.

elementorius; pats katekizmas, ir 
giesmynėlis.

Šioje knygoje randama to meto 
Lietuvos kultūrinių ir buitinių atspin
džių: pav. lotyniškoje prakalboje jis 
dejuoja, kad krikščionybe Lietuvoje 
dar neįsigalėjusi,ir kad-

”...daugelis 
dar ir dabar aiškią stabmeldystę vykdo 
ir viešai išpažįsta medžius, upes, 
žalčius..., Perkūnui daro įžadus”; 
Laukosargas, Žemėpatis, aitvarai bei 
kaukai tebuvo garbinami. Eiliuotoje 
prakalboje jis tą patį patvirtina: 
“As žinau ir tatai dręsu čia sakyti, 
Jag šimti žmanių viena negalėčia 
atrasti, 
Kursai viena žadi dievą prisakymų 
maketų
Ir pateriaus ben du žadžiu atmintų.” 

Jis apgailestauja kad žmonės 
neturį noro lankytis bažnyčioje, ir 
mieliau ’su burtininke gaidį valgą’. 
Taigi nors buvo praėję daugiau kaip 
pusantro šimto metų nuo krikščiony
bės įvedimo Lietuvoje, liaudis vis 
dar tebesilaikė pagonių tikėjimo. Tad 
ir Mažvydas ir kiti protestantizmo 
skleidėjai jaudinosi, ir nurodinėjo 

priežastis, kodėl taip atsitiko: krikš
čionybė buvo skleidžiama liaudžiai 
nesuprantama kalba, užtat ji negalė
jusi tikybos mokymo įsisąmoninti. 
Leisdamas lietuvių kalba krikščioniu 
mokymo išdėstymą, autorius tikisi 
klaidą atitaisysiąs.

Be to Mažvydo katekizme galima 
pastebėti kai kuriuos tu laiką pažiū
rų ir ideologijos atspindžius-,pav. 
skelbiama, kad moteris vergiškai 
klausytu vyro, o samdiniai, bei tarnai 
- ponu. Išgirstame ir skurdu liaudies 
balsą:
“Apgink tu mus tava ranka...
Nog kariaujima ir kavų,
Nog branguma didžia javų, 
Nog ugnis, vandens ir mara. 
Saugak tu mus, sūnus sava. 
Apsaugak nog vacių ligas... 
Nog neprieteliaus Turką...etc.

Nors per 400 metų lietuvių kalba, 
palyginti, labai mažai pasikeitė, vis 
dėl to Mažyvdo kalboje užtinkamas 
senoviškų formų kurios šiandien ne
bevartojamos, arba tėra išlikusios 
tik kai kuriose tarmėse; e.g. dviskai
ta: du žadžiu; ’illative case’: Dievo- 

pi, skaitytajap, jusump, manęsp 
(c.f. aukštaičių rytiečių namiepi, 
namopi); senovinės veiks, mažodžių 
formos: išmaktumbet.

Rašyba irgi skiriasi nuo šių die
nų. Mažvydas vartojo gotikines rai
dės, kurios Lietuvoje buvo vartoja
mos iki XVII amžiaus, o Prūsuose 
iki pat antrojo pasaulinio karo. Raš
tas pasiekė Lietuva per lenkus ir vo
kiečius: todėl ir iš jų buvo pasisa
vintos kai kurios rašymo manieros: 
š,č, buvo reprezentuojami sz (arba 
sch), cz. Vietoj sz (sch), cz dabar 
rašome š,č (taip pat ir ž),-nusižiūrė
ję į čekų rašybą.

XVI amžiuje lietuvių kalba šalia 
paprastų balsių a e i u turėjo ir to
kius, kuriuos tariant, dalis oro buvo 
leidžiama per nosį: t.y. nosiniai bal
siai ' ą ę į ų , kurie yra kilę iš dar 
senesnių junginių an en in un. Lenkų 
kalboje buvo du nosiniai balsiai, 
būtent o ir e, kuriuos jie žymėjo ąir 
ę. Šias raides lietuviai panaudojo, 
ir pagal šitą pavyzdį pagamino rai
des ų ir į. Dabar šių balsių nosinis 
tarimas yra išnykęs, bet šios raides 
yra išlikusios.

Mažvydui, kaip ir kitiems mūsų 
rašybos kūrėjams buvo sunku atrasti 
priemonių balsių ilgumui pažymėti. 
Ilgiesiems u ir i balsiams žymėti pa
galiau įsigalėjo raidės ū ir y. (Pas
taroji raide pasiimta iš lenkų alfa
beto). Šiomis raidėmis dabar žymime 
tik senovinius * ilguosius balsius: 
sūnus, vyras. Tuos ilguosius bal
sius, kurie vėliau atsirado iš nosi
nių ų ir į mes toliau tebežymime no
sinėmis raidėmis: skųsti, lįsti.

Tuomet lietuvių kalba nebuvo 
vartojama literatūriniams tikslams. 
Dėl to ji stokojo terminų daugeliui 
abstrakčių sąvokoms išreikšti. Šitos 
sąlygos privertė panaudoti daug sve
timybių, ypatingai iš slavų kalbų: 
miemas (saikingas), zyvatas (gyve
nimas), etc. Daug šitų žodžių išnyko. 
Bet vis del to, jis įvedė keletą žodžių, 
kurie visiems laikams įsigalėjo lie
tuvių literatūrinėje kalboje: mokyto
jas, mokslas, įstatymas, ūkis, skai
tytojas.

Apskritai, Mažvydo katekizmas 
yra svarbus kaip pirmas lietuvių lite
ratūrinės kalbos dokumentas. Mažvy
do pradėtąjį darbą tęsė kiti rašytojai, 
kurie ugdė ir turtino mūsų literatū
rine kalba.G «-

ADELAIDĖS STUDENTAI

S.m. birželio 5 d. įvyko Ade
laidės lietuvių studentų ruoštas ba
lius. Baliaus pradžioje buvo iškil
mingas fuksų priėmimas į Adelaidės 
Studentu Sąjunga.

FUKSAI:
1. Kęstutis Bogušauskas - studijuoja 
“Science” Adelaides Universitete 
Globėjas - p. A. Bernaitis.
2. Vita Bardauskaitė - Odontologijos 
fakultete - Flinders Universitete. 
Globėja - p-le D. Viliūnaitė.
3. Danutė Grigonytė - Humanitarijos 
fakultete - Adelaidės Universitete. 
Globėja - p. B. Mikužiene.
4. Kęstutis Kuncaitis - Inžinerijos 
fakultete - Adelaidės Universitete 
Globėjas p. S. Apponyi.
5. Petras Malinauskas - Ekonomikos 
fakultete. - Adei. Uni.,Globėjas - p. 
A. Zamoiskis.
6. Vytas Neverauskas - “Science”
- Flinders Uni. , Globėjas - p. J. 
Mikužis.
7. Rima Staugaitė - Medicinos fakul
tete - Flinders Uni., Globėja - P-lė 
J. Gipslytė.

Po to pakelti į SENOJORUS
1. Margareta Deckytė - farmacija - 
Adei. Uni. Globėjas - p. G. Šimkus.
2. Aldona Kmitaite - Humanitarijos 
fakultete - Adei.. Uni. Globėja - p-le 
N. Grogonytė.
3. Rasa Kubiliute - muzika - Adei. 
Uni. Globėja - p-lė. V. Vanagaitė.
4. Liuda Stalbaitė - Nursing - Queen 
Elizabeth Hospital. Globėjas - p.
J. Dubinskas.
5. Audronė Stepanienė - Humanita
rijos fakultete - Adei. Uni. Globėja 
p-lė M. Neverauskaitė.
6. Aleksas Talanskas - Data Pro
cessing - S.A. Techonologijos Ins
titute. Globėjas - p. A. Grigonis.
7. Jūrate Vitkūnaitė - Humanitarijos 
fakultete - Adei. Uni. Globėja - p.
R. Samulytė - Apponyi.

***
Skulp. A. MONČYS nuo š.m. 

gegužes 1 d. iki liepos 1 d. su 4 dar
bais dalyvauja grupinėje parodoje 
Gravelines (Nord). “Labyrinthe” gru
pė jo 3 darbus nuo gegužes 20 d. iki 
liepos 4 d. rodo Chateau du Tremblay 
(Yonne). Si paroda paskui perkeliama 
į Laon (Aisne) Maison des Arts et 
Loisirs. Vasarą jo du darbai bus ro
domi Carennac (Lot) grupinėje parodo
je Galerie du Prieure.

***
MILAŠIAUS BIČIULIU. DRAUGIJA 

kaip kiekvienais metais paminėti 
poeto gimimą buvo š.m. gegužės 23 
d. susirinkusi Fontainbleau mieste. 
Šios draugijos leidžiamu “Cahiers 
de TAssociation Les Amis De 
Milosz” 5 numeryje yra platus R. 
Lamboley straipsnis apie 1920 m. 
Milašiaus išverstas lietuvių dainas. 
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PASIKALBĖJIMAS SU MUSU 
KELIAUJANČIU. VAIDILA 

PAULIUM RUTENIU
A. Laukaitis

KL - Galbūt galite papasakoti 
savo meninės karjeros pradžia, kur 
dainavote, mokėtės ir pan. Lietuvoje, 
Vokietijoje ir kitur?

Ats.- Savo meninės profesiona
lės karjeros pradžią skaitau - pasi
rodymą Walter von Avnegg vaidmeny
je, muzikinėje pjesėje “Mažasis 
rūmų, koncertas”, Kauno Didžiajam 
Teatre, 1943 metų pradžioje.

Kaip tik tuo metu lankiau Kau
no dramos teatro studiją, ved. red
aktoriaus J. Monkevičiaus.

Be dramos meno, Kaune studi
javau dainavimą pas operos solistą 
J. Butėną, o vėliau - konservatori
joj. 1943 metų pabaigoje išvykau į 
Vieną, Austriją, kur dainavimą mo
kiausi vienos miesto konservatorijoj 
pas garsų rusų dainininką Jurenevą, 
gastroliavusi ir Lietuvoje, Mefis
tofelio ir Boriso Godunovo vaidmeny
je. 3e dainavimo, lankiau Vienos 
Burgtheater dramos mokyklą. Gyven
damas Vienoj dirbau dramos teatre 
“Josefstadtheater”, operečių Rai- 
mundtheatre, be to gastroliavau su 
garsiuoju Paul Hoerbiger ir Zarah 
Leander, taip vadinamo pramoginio 
meno programose. Karui baigiantis 
pasirašiau su “Landėstheater Inns
bruck” sutartį.. Siame teatre daina
vau Verdi operoj “Trubadūrai” gra
fo Lunos vaidmenyje, be to ruošiau
si eilei kitų pastatymų. Innsbruke 
išbuvau 2 sezonus, iš čia pasitrau
kiau i Stuttgart, kur dažnai dainuoda
vau per radiją. Stuttgarte lankiau kon
servatoriją, ypatingai kreipdamas 
dėmėsi i “lieder” meną. Stuttgarte 
esu suruošes eilę viešu rečitaliu ir 
susilaukęs palankaus įvertinimo.

Atvykęs Į Australiją dirbau J.Č. 
Williamson teatrinėj firmoj, gastrol
iuodamas su E. Griego gyvenimo 
muzikliu “Song of Norway”, vėliau 
su Garnett Carroll firma kelis metus 
dainavau “Linksmojoj Našlėj”, “Or
fėjus Pragare” ir “Karuselėj”.

Be pasirodymų muz. teatre esu 
vaidinęs televizijoj serijose “Con
sider Your Verdict”, “Homicide” ir 
“Adventures of Sea Spry”. Scenoje 
anglų kalba vaidinau Čechovo “Dėdė 
Vania” Vanios vaidmenį, kurį su did
ele meile nuolatos prisimenu. Už šį 
vaidmenį susilaukiau gerų recenzijų.

Po kiek laiko patekau į Australų 
Operą, kurioje dirbu jau šešti metai.

Kl. - Australijos lietuvių tarpe 
Jūs esate žinomas “Keliaujančio 
Vaidilos” vardu, iš kur šis vardas 
kilo ir kaip Jūs jį suprantate?

Ats. - Si vardą man dalinai su
teikė mano prietelius didelis Tasma
nijos lietuvių kultūrininkas Aleksan
dras Kantvilas, man gastroliuojant 
Tasmanijoj su “Linksmąja Našle”.

O atsitiko štai kaip. Be savo 
tiesioginio darbo aš visados ir visur 
stengiuosi padėti lietuviams ruošian
tiems minėjimus ir parengimus. Kaip 
tik man būnant Hobarte, Tasmanijoj 
vyko lietuvių rekolekcijos, kurias 
vedė, atvykęs iš Melbourne kun. dr. 
P. Bačinskas. Kadangi Hobartiškiai 
tais metais dar nebuvo šventė 16 
vasario, tai kun. dr. Bačinskas, aš, 
ir tuo laiku bendruomenės pirmininkas 
A. Kantvilas nusprendėm jį suruošti. 
Man buvo pavesta suorganizuoti me
ninę dalį,kurioj ir aš pats asmeniškai 
dalyvavau. Kiek prisimenu, minėjimas 
pavyko, o vakarienės metu mano prie
telius A. Kantvilas, dėkodamas man 
už pastangas išsitarė, kaip gera, kad 
šiandien mes savo tarpe turime du 
■vaidilas ir kaip gera būtų, kad aš, 
vaidilos asmenyje, dažniau lanky- 
čiausi Į mažesnes kolonijas ir kaip 
senais, žilos lietuvių senovės laikais, 
minėčiau garbingą Lietuvos vardą ir 
skatinčiau tautiečius mylėti brangią 
tėvynę.

Sis linkėjimas man, koresponden
cijos formoj pateko į “Mūsų Pastogę” 
Atrodo, kad vaidilos vardas patiko ir 
tuo metiniam “M.P.” redaktoriui V.
Musu Pastoge Nr. 30. 1971.8.2. psl. 4

Paulius Rūtenis, Kromov Lehar’o 
“Linksmoj Našlėj”.

Kazokui, kuris pridėjęs žodeli “kel
iaujantis” pradėjo mane “garsinti” 
lietuvių spaudoj “keliaujančio vaid
ilos’į vardu.

Si vardą suprantu kaip garbės 
ženklą kurio aš ir nesu užsitarnavęs. 
Pasirodydamas lietuvių tarpe, ar už
traukdamas daina ar prabildamas mūsų 
skambios kalbos dailiuoju žodžiu, aš 
jaučiu nepaprastą džiaugsmą ir didelį 
dvasios pakilimą. O padėti lietuviams 
ruošiant kultūrinius parengimus, mano, 
kaip gal daugiau nusimanančio šioje 

■ srityje, yra pareiga, kaip ir kiekvieno 
lietuvio.

Kl. - Kada pradėjote savo pirm
uosius meninius pasirodymus Aust
ralijos lietuvių tarpe ir kur?

Ats. - Pirmieji mano pasirodymai 
Australijos lietuvių tarpe prasidėjo 
Adelaidėj, tik atvykus į ši kontinen
tą. Be eiles pasirodymų minėjimuose 
koncertuose, aš kartu su grupele teat
ro mylėtojų įsteigiau Adelaidėj pir
mąjį lietuvių mėgėjų teatrą. Jo įstei
gimas buvo paminėtas net ir australų 
spaudoj. Teatras kartu su manim, man 
režisuojant , suvaidino 5 veikalus 
“Pirmąjį skambutį”,“Aušros sūnus”, 
“Kaimynus”, “Živilę” ir “Atžalyną”

Kl. - 3e dainavimo mūsų lietuvių 
tarpe Jus dažnai pasirodote ir su savo 
puikiais sceniniais bei literatūriniais 
pasirodymais. Įdomu būtų žinoti, kas 
yra Jūsų širdžiai artimiau - daina ar 
dailusis žodis?

Ats. - Dar būnant Lietuvoje nie
kad nesvajojau būti operos dainininku 
nors dainavimą studijuoti mane ragino 
veteranas dirigentas M. Bukša ir 
Kipras Petrauskas.

Mano didžiausia slapta svajone 
buvo būti geru dramos aktorium, o 
vėliau režisierium, todėl nesunku 
suprasti, kad man dailusis žodis ir 
daina vienodai svarbus; dažnai pri
klauso ir nuo mano nuotaikos kas man 
arčiau prie širdies daina ar dailusis 
žodįs.

'Kl. - Pats dalyvaudamas beveik 
visuose mūsų didžiųjų miestų lietuviu 
pasirodymuose, kaip vertinate mūsų 
turimus dainos, meno ir teatro sambū
rius ir kitus paskirus kultūrinius 
vienetus?

Ats. - Nenoriu nuvertinti nei 
vieno mūsų čia Australijoje esančio 
ir dirbančio vieneto.Jie visi dirba 
svarbų ir reikalingą kultūrinį darbą, 
tačiau, prie esamų sąlygų, jie visi 
yra daugiau ar mažiau saviveiklinio 
pobūdžio t.y. mėgėjiško lygio, gal 
tik paties įvertinimo eilėje vienas 
kitas aukščiau pakilęs. Čia gal būtų 
galima išskirti Melbourne Dainos Sam
būrį ved. A. Čelnos, Sydnėjaus Meno 
Ansamblį ved. M. Umbraziūnienės ir 
Adelaidės mėgėjų teatra “Vaidila”.

Kl. - Ar nemanote, kad mums 
būtų verta dažniau pasikeisti savo 
kultūrinėmis ir meninėmis pajėgomis 
su Amerikos lietuviais?

Ats. - Man rodos, pradžia jau 
buvo padaryta. Mūsų soliste G. Vasi

liauskienė buvo nuvykusi Amerikon, 
o po kiek laiko išgirdome iš Amerikos 
atvykusį solistą Barą.

Kiek žinau, iš spaudos, norima 
pasikviesti ir daugiau meninių pajėgų 
iš Amerikos. Tai yra puikus ir svei
kintinas reikalas. As asmeniškai be 
dainininkų norėčiau Australijoj iš
girsti:

1.Henriką Kačinską poezijos 
ir prozos rečitalyje,

2.Izidorių Vasiliūną, smiukinin- 
ką, kartu su sūnum Vyteniu grojant 
lietuvių kompozitorių kūrinius, ypa
tingai lietuviškas sonatas,

3.Humoristą aktorių Vitali Žu
kauską - jo vieno humoro vakare, na 
ir, žinoma, “Čiurlionio” ansamblį.

Kl. - Ar nemanote, kad mes bū
tume per silpni ką nors pasiųsti i 
Ameriką, parodant, kad ir mes čia 
esame pajėgus. Ir kas Jūsų nuomone 
mus galėtų reprezentuoti?

Ats. - Aš nemanau, kad finansi
niai, is viso būtų įmanoma pasiųsti 
didesnius mūsų sambūrius į Ameriką; 
be to, man atrodo, kad jei tai ir būtų 
galima padaryti, kažin ar mes pajėg
tume nustebinti Amerikos lietuvius, 
kurie būdami skaičiumi gausesni, 
turi daugiau iš ko pasirinkti ir pasi
rodyti gal kiek stipriau.

KL - Kada pradėjote ir kaip pa
tekote į Australijos Operą?

Ats. - Australų operoj pradėjau 
dainuoti 1966 metais, po konkursinių 
egzaminų. Į. operą esu priimtas, kaip 

, epizodinių charakteringu rolių išpil- 
dytojas, bet kartu turiu dainuoti ir 
chore, nors oficialiai esu vadinamas 
“solistas”.

Kl. - Kokios yra darbo sąlygos 
Australijos Operoje ir kaip Jums 
patinka dainuoti čia?

Ats. - Darbo sąlygos yra labai 
sunkios. Visos operos dainuojamos 
originalia kalba ir kartais per 
5-6 savaites reikia išmokti 6-7 
operas. į savaite dainuojam 7 ope
ras ir iš viso turim 11 darbo sesijų 
t.y. be 7 spektaklių turime dar 4 
savaitines repeticijas. Kol kas 
neturėdami pastovių patalpų repe
tuojame įvairiose salėse, sande
liuose, o tik spektakliams pasam- 
domas teatras.

Kl. - Kokia yra australų pa
žiūra į vietine operą ir jos pasta
tymus?

Ats. - Australai pradeda ne
paprastai domėtis opera. Spektak
liai būna išparduoti iš anksto. 
Apskritai, australams daugiausiai 
patinka taip vadinamos “muzeji- 
nės” operos, su prabangiais kos
tiumais, dekoracijomis ir t.t.

Kl. - Ar manote, kad Sydnejuje 
pastačius naujuosius 110 milijonų 
vertės Operos Rūmus, darbo sąly
gos ir operos populiarumas labai 
daug pasikeis?

Ats. - Atrodo, kad taip. Ypa
tingai pirmaisiais metais, patys 
operos rūmai sudarys turistams 
didelę atrakciją.

Kl. - Ar be Jūsų Australijos 
Operoje, Balete ir kituose dides
niuose teatrinio meno sąjūdžiuose 
bei parengimuose aktyviai dalyvau
ja daugiau lietuvių?

Ats. - Australų operoje aš tik 
vienas, balete Gintaras Janušaitis 
(Ramona Rataite dabar yra pasi
traukusi), dramoj - Helmutas Ba
kaitis, režisūroje - Algis Butavi- 
čius, ir Pietų Austr. simfoniniame 
orkestre smuikininkas Pranas Ma- 
tiukas.

Kl. - Kokia Jūsų pažiūra apie 
Čikagos lietuvių Operą ir kitus 
Amerikos lietuvių meninius paren
gimus, kuriuos, žinoma, težinote 
tik iš spaudos?

Ats. - Čikagos lietuvių opera, 
mano supratimu, yra daugiau pres
tižo ir prabangos reikalas, kuris 
ypatingos dvasines naudos lietu
viams gal ir neteikia, nebent lie
tuviškų operų pastatymai.

Man rodos, gerai organizuotas 
lietuvių dramos teatras tikrai at
neštų daugiau dvasinio pelno. Iš 

. kitų meno vienetu mane ypatingai 
domina kom. Dariaus Lapinsko 
parengimai; be to žinoma - “Čiur

lionio” ansamblis, Los Angeles 
dramos sambūris.

Kl. - Kokie būtų Jūsų linkė
jimai mūsų kultūrininkams ir meni
ninkams Australijoje ir Amerikoje?

Ats. - Pirmiausia tiems meni
ninkams, kurie yra išplaukę į taip 
vadinamus “profesinius tarptauti
nius vandenis”, linkėčiau nepa
miršti lietuvių ir karts nuo karto 
juos dvasiniai pastiprinti.

Man nepaprastai džiugu skai
tyti, kad tokio garso solistė kaip 
Lilija Šukytė, nepagaili laiko lie
tuviams. Visiems kitiems, žinoma 
nepalūžti, bet dirbti ir dirbti ir 
dirbti...

PULGIO ANDRIUŠIO 
ANTKAPIUI AUKOJO

Kaip šio laikraščio skaityto
jams yra žinoma, kad Adelaidės Apy
linkės Valdyba sudarė a.a. Pulgiui 
Andriušiui antkapiui pastatyti komi
tetą, kuriam ir pavede įamžinti, jo 
paskutinėje poilsio vietoje, tinkamu 
lietuviško styliaus antkapiu. Komi
tetas paruošė ir paskelbė antkapiui 
konkurso sąlygas ir konkursas bai
giasi šio mėn. pabaigoje, ir jam pasi 
baigus šio laikraščio skaitytojai 
bus painformuoti apie rezultatus.

Iki šiol, komitetas yra gavęs 
ir aukų, kurias ir skelbiame, pagal 
gavimo eilę:
1. p. P. Alekna, Sydney $10
2. A.L.B. Melbourne Apylinkės Val
dyba $10
(aukų lapą su pinigais gražins 
vėliau)
3. A.L.B. Sydney Apylinkės Valdyba

$43 
(pagal aukų lapa Nr. 14)
4. Dr. Vytautas Doniela, Newcastle

$4.05 
Iki šiol gauta: $67.05

Tolimesni aukotojai bus paskelb
ti vėliau.

Komitetas prašo visų organiza
cijų, kurie yra gavę numeruotus aukų 
lapus, galimai grečiau, grąžinti 
juos komitetui, o taip pat ir a.a. 
Pulgio Andriušio gerbėjus, prisi
minti kelerių dolerių auka, jo ant
kapiui, kuria galima siųsti Postai 
Note, Money Orders arba čekiais, 
įrašant:“Pulgis Andriušis Fund” 
c/o J. Riauba, 9 Harrow St., Dover 
Gardens, S.A. 5048.

A.A. Pulgis Andriušis pasi
statė sau amžiną paminklą, savo 
raštais, bet Australijos lietuviai 
yra skolingi jam ne tik už jo raštus, 
bet ir už “Blezdingėlė prie Torenso” 
redaguotas jo “Mūsų Pastogės” nu
merius, kurios leido Apylinkė, jo 
skaitytus ir rašytus feljetonus spau
doje ir gyvu žodžiu, dalyvaujant 
ruošiamuose literatūros vakaruose.

Pulgio Andriušio Antkapio 
Statymo Komitetas 
***

VIENO STUDENTO NUOMONE 
APIE JAUNIMO KONGRESĄ

Koks turėtų būti bendruomenės 
pinigais siunčiamas atstovas į Jau
nimo Kongresą?

Aš asmeniškai nemanau, kad 
turėtų būti siųstas atstovas bendruo
menės pinigais. Iš pirmo kongreso 
nebuvo jokios naudos: nemanau, kad 
daug gautume ir iš šito. Turime daug 
svarbesnių reikalų čia Australijoje 
kuriuos reikia pirmiau sutvarkyti-

Jeigu bendruomenė tikrai nori 
siųsti ką nors, šitas žmogus turėtų 
būti aktyvus gana daugelio lietuviš
kųjų organizacijų narys, kaip pav. 
skautų, studentų, tautinių šokių, spor
tininkų. Jis turėtų būti žmogus, kuris 
Įdės gana daug darbo į bendruomenę 
ateityje. Jis turėtų būti populiarus 
tarp jaunimo ir senimo, ir žmogus 
kuris turi idėjų, kaip išlaikyti lietu
vybę čia Australijoje.

***
Poetas, anot Vaižganto, 

yra gyvenimo dabintojas. Vi
suomenininkas ir filosofas — 
gyvenimo lygintojas.
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tarė s. Jonas Herendi ir s.v.sl. V. 
Neverauskas.

Atsisveikinant ne vienas buvo

LIETUVIIL-VENGRIĮ 
STOVYKLA

Gegužės 18-21 d.d., Adelaidės 
lietuviai skautai-tės, vadovaujami 
v.s.si. M. Neverauskaitės ir s.v.si. 
V. Neverausko, dalyvavo bendroje 
lietuvių-vengrų skautų-čių stovyk
loje. Vengrams vadovavo skautinin- 
kės C. Baratosy-Gerulaitienė ir jos 
borlis, skautininkas Jonas Herendi.

Stovykla pravesta vengrą sto
vyklavietėje - Kersbrook’e, tik 10 
myliu nuo lietuviams įprastos sto
vyklavietes Williamstown’e. Išviso 
stovyklavo 45 skautai-tės - vengru 
turputį daugiaus negu lietuviu, 

Mūsų skautai susirinko prie 
Adelaidės Liet. Namų anksti iš ryto 
Atvažiavus autobusai, ir jį pakrovus 
neužilgo išvyksta stovyklos link.

Važiavom tylėdami, nežinodami 
ko tikėtis. Po visų galvas skraidė 
klausimai - kokie tie vengrai (ir ven
gres)? Kas jie per skautai?

Atsiradę stovyklavietėje visi 
šnairovome, mandagiai sveikinomės 
ir stebėjome vienas kitą.

Po poros sveikinimo žodžiu 
visi susimetėme ir pradėjome staty-

IŠkilos metų nuotrauka V. Neverausko

ti palapines. Pamažu susipažinome 
ir “šaltis” po truputi atsileido... 
Tikrumoje, tai visa popiete buvo 
skirta susipažinimui. Lietuviai 
pastatė savo mėgstamąją “skrai- 
dančiąją lapę” (flying fox), kas 
vengrams buvo visai naujas, nema
tytas dalykas. Su klyksmais ir juo
ku visi išbandė tą naują “išradimą”'.

Pirmasis laužas buvo ilgas. 
Abiejų tautų skautai mokino vieni 
kitus savo mėgiamiausių šukių ir 
dainų. Po laužo ir maldos nuleistos 
vėliavos - pagal vengrų papročius. 
Buvo Įspūdingai matyti leidžiantis 
tris vėliavas - visas rausvai nuda
žytas laužo liepsna.

Stovyklos kalba, žinoma, buvo 
anglų kalba (šis įsakymas buvo 
labai populiarus!). Gal ši priežastis 
privertė kaip vengrus, taip ir lietu
vius, daugiau Įvertinti savo gimtąją 
kalbą, nes labai dažnai, kai skautai 
buvo vieni, tarpusavyje jie kalbė
josi savo kalba.

Antra stovykos diena buvo 
atidėta ilgai iškylai. Reikėjo sekti 
ženklus, bet ju labai daug nebuvo 
- didelė grupė vengrų ir lietuvių 
žygiavo, kalbėdamiesi ir juokaudami 
savo tarpe...

Po iškylos užėjo lietus ir lau
žas buvo atšauktas. Vakaras praleis
tas sėdint jaunimo hostelyje.

Sekančios dienos rytą_ lietus 
nustojo lijęs. Vėl švietė saulė. 
Dauguma skautų_ žaidė įvairius žai
dimus, dalis statė taką su kliūtimis 
(obstacle course). Taškai buvo duo
dami už greitį ir įvykdymą.

Tą vakarą nelijo ir laužas buvo 
labai įdomus. Po laužo visi, viena 
grupe, išėjo įnaktinę iškylą. Iškyla 
buvo trumpa, bet labai smagi. Skau
tai-tės žygiavo su daina, juoku ir., 
net šokiu.

Prašvito paskutinė diena ir 
vengrai pradėjo, savo papročiu, krės
ti šposus. Palapinėmis išdžiūvus, 
šposai baigėsi ir per pora valandų 
stovykla buvo nuimta. Ji palikta 
švari ir tvarkinga.

Paskutinis vėliavos nuleidimas 
Įvyko 3 vai. popiet. Ta proga žodį

* su ašaromis. Tada - i autobusus 
ir namo! Skautas

Dainuojame, foto V. Neverausko
NAKTIS STOVYKLOJE

B. Žalys

Kai naktį, virš tamsaus pušyno, 
Pakyla pinatis mėnuo
Ir spinduliai jo varva, žiba, 
Spygliais žaliais kvapių pušų 
Ir grynu , pilku, sidabru
Aplieja palapines baltas,
Suklupusias prie krašto miško, 
Sargybinio žingsniu ramiu
Aš tyliai žengiu per stovyklą.

Po balta drobe jlsis broliai- - -

Kaip sakalai po mišką krykštę 
Pavargo po dienos žaismų- - - 
Ir karalystėje sapnų
Dabar linksmi drugeliais skraido...

O man vis menas kitos naktys - 
Tautos garbė senų laikų----
...ir plieno šalmas galvą dengia,
Kilpinis taiklus ant pečių...
Budžiu aš Nemumo krantuose - 
Pikti kryžiuočiai anapus’.,..
Laužai, toliam krante liepsnoją, 
Apšviečia riterius piktus
Kai tik Kęstutis su pulkais
Į paryčius audra atskris, 
Vai baisus čia ištiks mušis - 
Raus Nemunas sraunus kraujais!...

Tylu pušyne. Tik sužvengia
Žirgai kažkur toli, toli----

O as žengiu vėl per stovykla 
Sargybinio žingsniu ramiu.
Tik juokias mėnuo virš pušų 
iš mano nerimtų svajų,
Tik Pietų Kryžius spinksi ryškus----

***

IŠ "AUŠROS” TUNTO

Sydnėjaus “Aušros” tunto 
tuntininkui a.a. s.v.v.sl. St. San- 
kauskui mirus, tuntas kurį laiką liko 
be vadovo. Prieš kiek laiko tuntui 
ėmėsi vadovauti energingas brolis, 
ps. Vyt. Deikus, birželio 1-9 d. su
šaukdamas pirmą tunto skautų-cių 
ir tėvų pasitarimą,Lidcombe. Gražus 
būrelis ankščiau 'buv. pasyvių, vy
resnio amžiaus skautų ir tėvų su
tiko būti draugovių globėjais bei 
talkininkais.

***

Tunto kaukių balius ir šįmet 
Įvyko Auburn’e, birželio 26 d. Deja, 
svečių šįmet turėta mažiau negu pra
eitais metais. Didžiausia darbų naš
ta ir šįmet “išvežė” židiniečiai ir 
s k. tėvų komitetas.

***

Tunto reorganizacine sueiga 
įvyko liepos 18 d., Lidcombe. Daly
vavo gražus būrys brolių ir sesių. 
Paskirti draugininkai ir kiti parei
gūnai, sudaryti skautų-čių sąrašai. 
Rajono Vadas, s. A. Jakštas, tun
tininkui perdavė aušriečių laimėta 
rajoninėje stovykloje pereinamąjį 
S. Naručio vardo skydą pažangiau
siam tuntui.

***

Tunto vyr. skaučių būrelis bir
želio men. padarė išvyką į Sydnėjų, 
aplankydamos karitatyviniais tiks
lais suruoštą madų paradą. Iškylą 
organizavo v.s.si. J. Bogušaitė.

***

ATITAISYMAS
Prieš kuri laika “M.P.” duo

tame pranešime apie pasikeitimus 
Rajono Vadijoje, sumaišytos pavar
dės: Rajono Tiekimo Skyriaus Vedė
ju yra ne s.v. V. Stasiūnaitis, bet 
s.v.v.sl. A. Bučinskas. Abu palies
tuosius brolius atsiprašome.

Inf.

AUKSO MEDALIS LIETUVIUI
Š.m. birželio mėn. 10-13 dd. 

Vakarų Berlyne įvyko didžiulė tarp
tautinė oro pašto filatelijos (pašto 
ženklų rinkimo) paroda, pavadinta 
LUPOSTA, kurioje dalyvavo JAV-ėse 
gyvenąs J. Grigaliūnas, išstatęs 
retesnių Lietuvos oro pašto ženklų 
ir vokų rinkinį. Pažymėtina, kad 
jam teko vienas iš 12 aukso medalių 
kuriais buvo apdovanoti geriausieji 
iš 288 įstatymui priimtų rinkinių.

Panašiai kaip meno kūrinių 
rinkimas, oro pašto filatelija yra 
brangi pramoga, nes retesni dalykai 
yra vertinami tūkstančiais ir dešim
timis tūkstančių dolerių. Labai pa
geidaujami yra aviacijos pradžioje 
lėktuvais vežti vokai, paštas iš 
Įvairių valstybių skraidintas į Pietų 
ir Šiaurės Ameriką cepelinais, ir 
1.1. Iš Įdomesnių lituanistikos dalykų 
yra vokai, kuriuos vežė Darius ir 
Girėnas, ir vėliau Vaitkus, ypač 
jei ant jų randasi tai progai specia
liai perspausdinti ženklai.

J. Grigaliūnas, parodai skridęs 
iš JAV į Berlyną, yra pirmas lietu
vis, gavęs aukso medalį už lie’tuvš- 
ka rinkinį. Anksčiau parodose tokių 
rinkinių irgi yra buvę, tačiau už 
juos medalius imdavo svetimtaučiai, 
pas kuriuos ir šiandien lietuviš
kos medžiagos gal yra daugiau, negu 
pas lietuvius. Patsai J. Grigaliūnas 
laiške šitaip sako: “Aš išstačiau 

Lietuvos oro pašto gerokai suspaus
tą rinkinį iš 48 albumo lapų, nes 
tiek tebuvo galima statyti ir duoti 
vietos. Todėl dėl vietos stokos 
turėjau labai spausti ir į lapus 
dėti kuo geriausią ir rečiausią med
žiagą...Tuose lapuose buvo įdėta 
virš 140 vien bandomųjų ženklų, 
apie 180 retų abartų, (t.y. klaidų) 
daug retų vokų ir žinoma po vieną 
normalų ženklą. Ir tik šie dalykai 
mano rinkiniui nulėmė aukso medalį 
Paroda buvo labai lankoma vokiečių 
ir atvykusių ekskursijų iš įvairių 
Europos kraštų, neskaitant suvažia
vusiu iš viso pasaulio į FISA 
kongresą (t.y. filatelijos kongresą) 
ir atvežusių kolekcijas į parodą 
bei atvykusių šiaip pažiūrėti...Po 
teisėjų skelbimo, per Berlyno radiją 
ir televizijos žinias buvo pranešta 
kas gavo aukštąsias premijas ir už 
ką...”

Mūsų filatelijoje J. Grigaliūnas 
stovi pirmoje eilėje. Iš kitų pažy
mėtinų jo sričių yra taip vadinami 
‘birželiniai ženklai’, t.y. perspaus
dinamai ant sovietinių ženklų, ku
rie buvo atlikti kai kuriose Lietuvos 
vietovėse, užėmus vokiečiams 1941 
metais. Ta birželio mėnesi sovie
tiniai- ženklai buvo perspausdinti 
tokiais antrašais kaip “Nepriklau
soma Lietuva” (Kaune), “Vilnius”, 
“Laisvi Telšiai”, “Raseiniai”, 
“Laisva Lietuva Panevėžys”, 
“Laisvas Rokiškis”, “Išlaisvinta 
Ukmergė”, “Lietuva Zarasai” ir 

net “Laisvi Alsėdžiai”. Daugumas 
šių ženklų yra dabar gana reti ir, 
kadangi juos mėgsta vokiečių rin
kėjai, geresnius vienetus ar setus 
praktiškai galima užtikti tik pasau
linio masto aukcijonuose, kur kai
nos įvaromos gana aukštos. Kadangi 
tuo entuziastiško perspausdinimo 
metu buvo skubėta, antrašuose pa
sitaiko įvairių klaidų ir perspaus
dinimų aukštyn kojomis, o tai ženk
lu vertę dar pakelia. Specializuotą 
tokių ženklų rinkinį, neskaitant 
vokų, jau reikia vertinti dešimtimis 
tūkstančių dolerių.

J. Grigaliūnas yra šios srities 
ekspertas. Kadangi dabartinėje 
rinkoje, del tokių ženklų brangumo, 
atisranda daug falsifikatų, jis tampa 
pasaulinio masto žinovu, kurio atsi
klausia ir vokiečių ekspertai. Reikia 
linkėti, kad vieną dieną jo “birže
linių” rinkinys atneš dar vieną tarp
tautini aukso medali.

v v.dn.
"BEVILČIU” POBŪVIS

“Bevilčiai”, jaunesniųjų dainos 
mėgėjų kolektyvas, savo pažada 
Lietuvių Namams tesėjo š.m. liepos 
mėn. 17 d. suruošdami linksmą ir 
jaukų pobūvį. Pobūvio dauguma sve
čiu sudarė jaunimas, tačiau jų 
tarpe matėme keletą ir vyresniųjų: 
malonius svečius iš Beachworth’o 
ponus Makarevičius, Apylinkės Pir
mininką p. G. Žemkalnį, buvusį 
Klubo Pirmininką p. A. Jokubauską 

p. R. Šemetą, Klubo Iždininką p. 
J. Antanaitį, su ponioms, p. A. Mi
kailą p. pulk. Paškevičių, p. B. 
Vanagą ir kitus.

Gražiu būriu “Bevilčius” pa
gerbė savo atsilankymu į pobūvi 
Dainos Sambūrio dainininkai. Malo
nią staigmeną“Bevilčiams” suteikė 
Sambūrio ilgametė dainininke p. 
Aldona Baltrūnienė paaukodama 
pobūvio loterijai puošnią pačios 
pagamintą lėlę. Poniai Aldonai 
mūsų “Bevilčiai” yra labai dėkingi.

Pobūvio vakarienė ir skanėstus 
su kava patiekė Socialinės Globos 
Moterų D-jos ponios.

“Bevilčiai” pobūvio pelną 
S120 perdavė Melbourno Lietuvių 
Klubui su šio turinio raštu:
Gerb p. Pirmininke,

“Bevilčių” grupė dėkoja Lie
tuvių Namu steigėjams ir dabartinei 
jų vadovybei už suteiktą galimybę 
laisvai naudotis Lietuvių Namų 
patarnavimais ir jų pastoge. Jaus
dami pareigą prisidėti prie Lietuvių 
Namų išlaikymo, prašome priimti 
mūsų ruošto pobūvio pelną sumoje 
$120‘.

Su geriausiais linkėjimais
Jūsų 

“Bevilčiai”
Reikia turėti vilties, kad ir 

kitos Melbourno lietuvių organiza
cijos paseks šiuo jauniųjų pavyz
džiu: ir savo aukomis padės nugalė
ti Lietuviu Namu dabartinius sunku
mus. “ " IGA

Musu Pastoge Nr. 30. 1971.8.2. psl. 5
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MELBOURNE) OKTETAS 
CANBERROJE

S.m. liepos men. 17 d. Can- 
berros ir apylinkių lietuviai išgy
veno dideli malonumą.

Koncertas prasidėjo nustatytų 
laiku, kaip priimta mūsišikiams. 
Geros išvaizdos, nemažesniu pasi
ruošimu, scenon išsirikiavo aštuo
netukas. Dainų sudainuota nemažai: 
visos patrauklios ir gerai išpildy
tos. Klausytojai tikrai Įdėmiai klau
sėsi to reto koncerto bei gero išpil
dymo, už ką nebuvo pagailėta karš
tų plojimų. Nors dainininkai po il
gokos kelionės ir buvo kiek pavargę 
tačiau nepasidavė nuovargiui ir 
karštų plojimų verčiami buvo iš
kviesti bent keliems dainų pakarto
jimams.

Vyrų oktetų sudarė: vadovas 
P. Morkūnas ir dainininkai - P. 
Drunginis, V. Bosikis, A. Buzins- 
kas, V. Lazauskas, V. Mačiulaitis, 
K. Mieldažys ir J. Rūbas. Pianinu 
ir solo išpildymus atliko R. Vaitė- 
kūnaitė.

Koncertui pasibaigus prasidėjo 
vaišes, kuriose dalyvavo didesnioji 
klausytojų dalis. įsisiūbavus to 
vakaro nuotaikai, dalyviai turėjo 
progos dar kartą pamatyti oktetą ir 
išgirsti jų naujų dainų, kaip atsi
dėkojimą už tokį gražų ir šiltą jų 
priėmimą. Kiek vėliau vietos “Auš
ros” choro choristų dalis susijun
gusi su okteto dainininkais sudai
navo keletą lietuviškų dainų.

Apylinkės Pirmininkas Dr. K. 
Kemežys nuoširdžiai padėkojo vyrų 
oktetui ir jo vadovui p. Morkūnui už 
ryžtą aplankyti tą nedidelę lietu
vių koloniją ir suteikimą tokio di
delio malonumo, šeimininkėms už 
suneštus maisto produktus, gi p. 
Kasperiūnienei už tokį didelį pasi
darbavimą bei organizavimą, ruo
šiant šį koncertą.

Sekamdienį, 11.30 vai. St. 
Patricks bažnyčioje oktetas giedo
jo pamaldų metu, tad ir dalyvių 
skaičius pamaldose buvo kiek di
desnis. A.

Introduction to Modern Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą. Lithuanian Reader for 
Self-Instruction. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
1 dol.

DARBININKAS
9Į0 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y. 11221
Mušu' Pastoge Nr. BI). 1971.8.2'.’'psl. 6

< ■ f ..-'z'

PADĖKA

Mano brangiai Motinai A.A. M. LEVICKIENEI mirus,.man ir mano 
šeimai už pareikštas užuojautas: Newcatlio Apylinkės Valdybai 
bei visiems lietuviams mus užjautusius gilaus liūdesio valandoje 
nuoširdžiai dėkoja

Levickų šeima

PADĖKA

A.A. VACLOVUI RAGINIU! mirus nuoširdžią padėką reiškiame 
Kun. AKazlauskui lankiusiam ji ligoninėje, atlaikiusiam už jo vėlę 
Šv. Mišias ir palydėjusiam į amžiną poilsio vieta^, Kun. A. Spurgiui 
už rožančiaus sukalbėjimą koplyčioje, ALB Krašto V-bos, AL Są
jungos, Apylinkės V-bos., “Ramovės”. LA Sąjungos, Sporto ir 
Vilniečių atstovams atsisveikinusiems prie karsto, visiems jį 
lankusiems ligoninėje, dalyvavusiems ir palydėjusiems laidotu
vėse, dėkojame už vainikus, gėles, aukas,visiems pareiškiusiems 
užuojautą žodžiu, laiškais ir spaudoje.

Ypatingai nuoširdžiai dėkojame ALB Moterų Sekcijos V-bai 
paruošiusiai ir pavaišinusias laidotuvių dalyvius pietumis, ir vi
siems mano prieteliams kurie tiek širdies, užuojautos bei artimos 
meilės man parodė laike ilgos ligos ir jam mirus. Jų nuoširdi 
globa ir moralinė parama stiprino mane mano skaudžioje nelaimėje.

Nuoširdžiausiai dėkoju visiems artimiems ir bičiuliams.
Ona Raginienė ir giminės.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Daina, daina, saules dukra, 
Su tavim mes gulėm, kėlėm, 
Aidu saldinom vargus. 
Su daina mes širdis gėlėm 
Per metų metus.
Taip Melbourne -Dainos Sambūris 

prisistato savo metinio Baliaus 
proga, kuris įvyks š.m. rugpjūčio mėn. 
21 d. Melbourne Lietuvių Namuose.

Choras Lithuania jau ruošiasi 
savo metiniam Baliui, kuris Įvyks 
š.m. rugpiūčio men. 21 d. Lietuvių 
Namuose.

***

Specialus “M.P.” numeris 
skirtas Adelaides lietuvių gyvenimui 
pavaizduoti yra ruošiamas išleisti 
š.m. rugsėjo mėnesyje. Si numeri 
išleis A.L.B. Adelaidės Apylinkės 
Valdyba remiant visoms Adelaidės 
lietuvių organizacijoms ir pavieniams 
asmenims.

***

Vytas ir Dana Levickiai išvyko 
i kelionę apie pasaulį. Ilgesnį lai
ką gyvens J.A.V-bese ir Kanadoje.

***

Kas pikčiausia apie sportinius 
automobilius, tai - kada gali juos 
pirkti, nebegali į juos Įtilpti.

*

Gilaus liūdesio valandoje, netekus brangaus tėvo
DANUTĘ BALTUTIENĘ

su šeima ir mamyte nuoširdžiai užjaučiame ir drauge pergyvename 
jų skausmą.

Gilaus liūdesio valandoje, mirus tėveliui, buv. Gabijos 
redaktorę

DANUTĘ BALTUTIENĘ
ir jos seimą nuoširdžiai užjaučiame.

Gabijos ir Musų Pastogės Redakcijos

Rugsėjo 26 d. Bankstowno 
Dainavos salėje Sydnėjaus Filis
terių būrelis yra numatęs surengti 
simpoziumą tema: Kur mes stovime 
po 20 metų gyvenimo Australijoje? 
Temos nagrinėtoj ai yra pakviesti 
Dr. A. Mauragis, Dr. R. Zakarevi
čius ir Dr. D. Keraitis

***
Rytų Pakistano pabėgėliams Indi
joje per Australijos mokyklas jau 
surinko S94,000. Aukos dar teberen
kamos.

***

Žemėje kiekvieną sekundę 
keturi žmonės gimsta ir du miršta. 
To pasėkoje žmonių skaičius pašoka 
nepaprastai sparčiai, net 8,000 pa
daugėja tik per vieną valandą, per 
diena - 190,000 ir per savaitę 
1,300,000 ir daugiau kaip 70 mili
jonų per metus. Kas treji metai že
mėje atisranda 210 milijonų naujų 
žmonių, kuriems reikia maisto, namų 
ir viso kito, kas reikalinga žmogaus 
gyvenime. Tad, galima pasakyti, jog 
kas treji metai žemėje atsiranda 
lyg naujos Jungtinės Valstijos.

***

Saugokitės sekamdienio vairuo
tojų, kurie jau šeštadienį yra pake
lėje.

***

A. ir V. Baltrukoniai
A. ir K. Matukevičiai

Rimties valandėlei

įlfrį , S. Gaidelis, S. J.

MALDOS apa^talavimas
Jo Šventenybė popiežius 

Paulius VI rugpiūčio menesiui MA 
nariams skyrė sekančias intencijas: 
b endrąją - Kad visi siektų 
tobulystės ir pasižymėtų apaštala
vimo kupina dvasia.
m i s i j ų - Kad vyskupų nutarimai 
susilauktų tikinčiųjų visuotino 
pritarimo ir paramos.

Rugpiūčio mėnesis skirtas 
MARIJOS NEKALČIAUSIOSIOS 
ŠIRDIES GARBEI.

Brangus Broli, Sese!
Pranašas Jeremijas senajame 

Testamente gailiai nusiskundžia 
žodžiais: “Teriote nuteriota visa 
žemė, nes nėra ne vieno, kuris 
imtų tai į širdį” (Jer. 12.11). 
Jo žodžiai prasmingi ir šiandien. 
Būtent, lengvabūdiškumas, neban- 
dymas Įsigilinti į Dievo planus, 
nesilaikymas Jo nustatytosios 
tvarkos, Jo šventųjų įstatymų ne
paisymas yra be galo žalingas visų 
laikų žmogui. Toks nerūpestingu
mas gali kartais nuvesti net ir visą 
žmoniją prie pačios bedugnės kranto.

Visai ką kitą užtinkame pas 
Mergelę Mariją, kurios Nekalčiau
siajai Širdžiai pašvenčiame rugpiūti. 
Apie ja Šv. Raštas štai ką byloja: 
“Marija gi dėmėjosi sau visus 
šituos dalykus ir svarstė juos savo 
širdyje” (Lk._2.19).

Atydus Sv. Rašto skaitymas, 
įsigilinimas į svarbias tikėjimo 
tiesas, diskusijos religinėmis te
momis, apmastymai, ištverminga 
asmeniška malda ir panašios dva
sinės pratybos gali ne tik "atnau
jinti žemės veidą”, užtikrinant žmo
gui dangaus prielankumą,bet ir patį 
žmogų gali pakeisti, dvasiniai pra
turtinti, apšviesti, sustiprinti, pa
guosti ir padaryti jį linksmu kelei
viu pažadėtosios amžinosios tėvynės 
link.

Kun. S. Gaidelis, S.J.
***

Sv. Raštas 1,875 kalbomis
Paryžius. — Jungtinių Tautų 

švietimo ir ugdymo organizacija 
UNESCO, kurios centras yra Pa- 
ryžiuj'e, šiomis dienomis paskelb
tame pranešime nurodo, kad 
Šventasis Raštas ir dabar užima 
pirmąją vietą įvairių vertimų at
žvilgiu. Iki šiol Šventasis Raštas 
yra išverstas į 1,875 kalbas bei di
alektus.

PADĖKA
Jaunimo Kongreso Komitetas 

Melbourne dėkoja Mel. Soc. Globos 
Mot. D-jai už paskolinimą staltesių 
ir stikliukų jaunimo šokiu metu.

Jaunimo Kongreso Komitetas 
Melbourne

VLIKO VEIKLA

(Atkelta iš 1 pusi.) Valstybės 
Sekretorius visiškai yra tos nuomo
nės, kaip ir Tamsta, kad nusikalti
mas, kuriuo p. Kudirka buvo taria
mai apkaltintas - mėginimas apleis
ti savo kraštą - daugumos valstybių 
nelaikomas nusikaltimu. Atvirkščiai, 
Visuotinė Žmogaus Teisių Deklara
cija, kurios salys yra JAV ir SSSR, 
taria, kad apleisti bet kurį kraštą 
ir sugrįžti į savo paties kraštą, yra 
neginčijama žmogaus teisė. Tas 
faktas, kad Valstybės Departamento 
spaudos atstovas specialiai tos tei
ses napaminėjo savo gegužes 27 d. 
pareiškime, jokių būdų nereiškia, 
kad mes tą teisę mažiau vertiname 
Kudirkos byloje negu kitose.

Tikiuosi, kad ši informacija 
bus pakankamas įrodymas mūsų 
nusistatymo, kad negalima leisti, 
kad šios rūšies incidentai kada pa
sikartotu”. .

ELTA

6



JPOPTAW
REDAKTDRU’S ANTA" AS lAIVAITIS
18 Miller Ave.,Ashfie 1 d,N,S.We21?1 

Tel . 798 o}o6

KOVO KLUBE

Jauniai iki 18 m. laimi Did. 
Finalus

Kovo jauniai po sunkaus ir 
vaizdingo žiemos turnyro kovu, pel
nytai patekc į šio svarbiausio metų 
laikotarpyje, turnyro didžiuosius fi
nalus, nesustojo, bet po tikrai 
gražios ir labai įtemptos kovos, 
išplėšė šią puikią pergale, ir tapo 
Il-sios divizijos jaunių, iki 18-kos 
metų - meisteriai. Sunkus, ir kietas 
metų darbas buvo apvainikuotas, 
prasminga ir pelnyta pergale. Dar 
tik nesenai, dalyvaudami paskuti- 
nioje mūsų lietuvių sporto šventėje, 
jie buvo tik savo komandinio susi- 
žaidimo pradžioje. Šiandien jau 
matosi labai gera ir rūpestinga jų 
trenerio Ph. Gustafson mokykla ir 
darbo gražūs vaisiai.

Finalines rungtynes pradeda 
mūsiškiai, tačiau kova yra kieta 
ir ji tęsiasi visą pirmąjį puslaiki, 
nors mūsišikiai ji ir pabaigia 20:18 
savo naudai. Lygiai panaši kieta 
žaidimo kova yra ir antrą kelinį, 
tašku santykiui visą laiką esant 
apylygiam. Trims minutėms likus 
žaisti australų Bankstown komanda 
santyki visiškai išlygina ir daro di
delį spaudimą pirmavimui, tačiau 
mūsiškiai jauniai, raginami tikrai 
gražaus skaičiaus lietuvių žiūrovų, 
kovoja kaip jauniliutukai ir, prasi
veržę pro aukštuosius priešininkus, 
atsiplešia trimis taškais ir pergalę 
nusineša rezultatu 41:38. iš kovie- 
cių aikštėje geriausias tašku medžio
tojas yra R. Gulbinas, turįs puikų 
metimą ir šiose rungtynėse įmetęs 
15 tšk. Komandos stiprioji atspir
tis yra M. Liubinskas, kurio svie
dinių nuiminėjimas ir kovojimas už 
sviedinį yra tikrai pavyzdingas. 
Jis įmetė 11 tšk. Didelę pažangą 
metimuose yra padaręs V. Rimkus - 
8 tšk. E. Karpavičius, nors po pasku
tinių finalinių rungtynių ir buvo iš
sisukęs koją, tačiau savo puikiais 
metimais ir čia gražiai pasirodė, 
įmesdamas 5 tšk., aikštėje labai 
gerai ir stipriai kovoja J. Šliogeris, 
Įmesdamas 2 tšk. Jaunieji broliai 
Kalgovai, A. Jablonskis, R. Kar- 
kauskas ir V. Juodeika, nors ir ne- 
įmetė, tačiau tiek šiose, tiek ir 
ankstyvesnėse turnyro rungtynėse 
buvo gera ir puiki komandos dalis.

Sveikinant koviečius jaunius, 
tikėkimės, jog, ir po šios gražios 
pergalės jie dar toliau tobulinsis ir 
skins dar daug gražių laimėjimų 
aikštėje.

***
Mergaitėms nepasisekė

Kovo mergaitės iki 18 metų, 
žaisdamos finale prieš Manly jaunes 
suklupo ir turėjo pasitenkinti turnyro 
jaunių 3-ja vieta. Mergaitės irgi 
dar tik žaisdamos savo pirmuosius 
pilnus metus, atsiekė labai gerų 
rezultatų, patekdamos į pirmąjį ket
vertuką ir laimėdamos trečiąją vietą. 
Tai tikrai graži pradžia ir puikus 
paskatinimas ateičiai, už ką didelę 
padėką turi priklausyti ir nepavargs
tančiai uoliai trenerei Snaigei Gus
tafson.

Finalines rungtynes mergaitės 
žaidė gana lėtokai, palyginus su 
aukštosiom australėm is kurių 4-rios 
yra Sydnėjaus jaunių rinktinės žai
dėjos. Mūsų jaunių komandoje, nors 
ugiu ir mažesnėje, matosi didesnio 
kovingumo už sviedinį stoka,iriš- 
kyrus R. Araitę ir A. Kasperaitytę, 
kitos mergaitės ateityje turėtų paro
dyti didesnio kovingumo, bet, žino
ma, su igavimu didesnio patyrimo 
aikštėje tas irgi savaime atsiras. 

Rungtynių rezultatas Manly 84'Ko
vas 43. Taškai: R. Araite 21, A 
Kasperaityte 14, R. Kasperaitytė 
4, Kaciusytė 3, V. Laukaitytė 1, 
R. Laukaitytė, V. Satkauskaitė, R. 
Eismontaitė - 0.

***

Stasys Lukoševičius (Chicken) 
vienas iš ryškiausių ir spalvingiau
siu Kovo pirmosios komandos žai
dėjų. Pradėjęs žaisti prieš gerą 
dešimtmetį Stasys, parodydamas 
ypatingus gabumus net tik krepšiniui, 
bet ir kitoms sporto šakoms, tuoj 
reprezentuoja Kovo jaunius ir vė
liau visą laiką pirmąją komandą, 
būdamas joje pats iškiliausias taškų 
medžiotojas, kiaurųjų krepšių me
tikas. Be Kovo iškyla ir į Australi
jos lietuvių pirmuosius žaidėjus 
eilė metų yra išrenkamas lietuviu 
rinktinės reprezentantu. Be krepši
nio yra Australijos lietuvių vyrų 
tinklinio rinktinės dalyvis, anksčiau 
aktyviai žaidęs ir rugby. Be akty
vaus sporto Stasys yra aktyvus klu
bo narys ir pagalbininkas visuose 
klubo darbuose. Kur sportas ten ir 
“Chicken”, nesvarbu ar koja su
daužyta ar sulaužyta, tai yra šio 
iškiliojo koviečio motto.

PERKŪNO KLUBE

Australijos lietuvių sporte ge
rai žinomas “Perkūnietis” Antanas 
Andrikonis yra šiais metais išrink
tas Tasmanijos stalo teniso vyrų 
komandos kapitonu ir atstovaus 
Tasmaniją šiais metais Australijos 
stalo teniso varžybose Perthe Va
karų Australijoje rugpiūčio mėn. pa
baigoje ir rugsėjo pradžioje. Mes 
linkime Antanui gerai reprezentuoti 
Tasmaniją ir kartu Hobarto lietuvius.

Berniukų, iki 14 metų krepšinis.

Perkūno berniukai labai smar
kiai pralošė prieš Claremont. Jiems 
labai trūksta ūgio ir geresnių meti
mų L krepšį, M. Kožikas - treneris 
dar turi įdėti daug darbo kol gales 
pasiekti geresnių rezultatų.

CLAREMONT - PERKŪNAS 
37-9

Taškus pelne, Dennison 5, 
McLean 2, Duggan 2, Kaltinis 0, 
Domkus 0, Banelis 0.

HAWKS 108-PERKŪNAS 52
Taskus pelne, Vaičiulevičius 

14, Woodward 12, Radzevičius 10, 
Stanwix 8, Kaltinis 8.

VYRAI
DODGERS 106-PERKUNAS 80

Taškus pelnė, Woodward 28, 
Vaičiulevičius 18, Stanwix 12, 
Radzevičius 12, Statkus 8, Kaltinis 
2.

SPORTO NAUJIENOS

Šiais metais Lietuvos šachma
tams suėjo 50-tis metų, nuo to laiko 
kai pirmą kartą 1921 metais jie pra
dėjo rinktis žaisti į Kaune buvusią 
Perkovskio kavinę. Netrukus po to 
buvo surengtos Kauno pirmenybės, 
kurias laimėjo kapitonas Rimša, baig
mėje laimėjęs prieš lakūną A. Gus
taiti, vėliau pagarsėjusį lietuviško 
lėktuvo Anbo konstruktorių. 1922 me
tų Kauno pirmenybėse jau dalyvavo 
28 dalyviai ir jas laimėjo A. Gustai
tis, kai 1923 m. - A. Machtas. 1927 
metais iškilo Luckis, 1928 - Vista- 
neckis. 1930 - Vaitonis, 1931 - Mi
kėnas,z 1936 - Arlauskas, Tautvai- 
šas, Škėma ir kt. Lietuvos šachmatų 
rinktinė dalyvavo visose šachmatų 
olimpiadose, pradedant 1930 ir bai
giant 1939 m. Buenos Aires, kur Lie
tuvos rinktinėje žaidė - Mikėnas, 
Vaitonis, Luckis ir Tautvaišas.

***

1971-jų metų Lietuvos šachma
tų pirmenybes pirmą kartą laimėjo 
Čiukajevas (Kaunas), surinkęs 11 
taškų, Rubinas, K. Kaunas ir V. Mi
kėnas po 10 tašk. , Rumiancevas 
9%, Tamošiūnas 9, Ambrozaitis 8l/ž, 
Normantas ir D. Lapienis 8.

***
Gerieji pasaulio šachmatininkai 

turi turėti ypatingai labai gerą at
mintį, kas leidžia jiems atsiminti 
ir po daugelio metų paskiras jų ar ki
tų žaistas partijas. Šachmatų eksper
tu manymu, pačią geriausią iš visų 
pasaulio didmeisterių atminti turi 
jaunasis amerikietis Bobby Fisher, 
kuris šiuo metu labai sėkmingai 
skina pergales del susitikimo su pa
saulio čempionu, dėl pasaulio šach
matų meisterio vardo. Po nesenai 
triuškinančio laimėjimo prieš rusų 
didmeisterį M. Taimanow, jo pata
rėjas taip pat didmeistęris Vasiukov 
priminė Fisher’iui, kad jam būnant 
Maskvoje 1958 metais, jis su juo 
žaidė kelias draugiškas partijas ir 
kad jis tada pries šį fenomeną šach
matininką laimėjo. Jaunasis Fisher’is 
su tuo ruso pasakymu ne tik sutiko, 
bet visų ten buvusių šachmatininkų 
ir spaudos atstovų nustebimui, iš
sitraukęs savo kišeninius šachma
tus, ėjimas po ėjimo parodė šią par
tiją, kurią jis prieš 13 metų draugiš
kose rungtynėse pralaimėjo rusui 
Vasiukovui. B. Fisher išsiskiria sa
vo atmintimi taip stipriai, jog jis 
gali daugybę žaistų partijų prieš ke
liolika metų be jokių klaidų pakar
toti labai greitai. Vakarų pasaulis 
tikisi, jog jis po daugelio metų ga
lės išplėšti šią pasaulio šachmatų 
karūną iš rusų rankų.

***
Kalifornijoje po 8-niųmetų buvo 

pagerintas šuolio į aukšti pasaulio 
rekordas, kai amerikietis P. Matz- 
dorf iššoko 7 pėdas 6% inco, page
rindamas ruso V. Brumel 1963 me
tais pastatyta pasaulio rekordą 7 pė
du 5% inčo. Šis rekordas buvo at
siektas per 10-jį Amerikos ir Sov. 
S-gos vyrų ir moterų lengvosios at
letikos susitikimą, kurį Amerikos 
vyrai laimėjo 126-100, kai Sov. S-gos 
moterys laimėjo prieš amerikietes 
76:60.

***

Australijos lietuviams gerai pa
žįstamas buvęs mūsų rinktinės krep
šininkas Edis Palubinskas, šiuo 
metu studijuodamas ir žaisdamas 
Amerikoje, pasiekė naują -mėtymų 
rekordą Amerikoje. Žaisdamas už 
Rieks jaunių kolegiją, jis atsiekė 
per rungtynes vidurkį 22 taškų me
timų skaičių ir jau šį sezoną yra 
Įmetęs 465 taškus. Jis nustebino 
savo draugus krepšininkus ir trene
rius savo puikiais metimais, kas jam 
davė 49% pajėgumą mėtymuose. Ta
čiau jo baudų mėtymai yra tiesiog 
stebėtini. Jis šiuo metu atsiekė Ame
rikos tautinį baudų mėtymo rekordą, 
Įmesdamas iš eilės 39 baudas ir per 
žaidimą darydamas 92% iš mestų 131 
baudos įmesdamas 121. Jis tapo pra

eitą sezoną išrintas vienu iš “Out
standing College Athletes of Ame
rika”. Sporto kritikų manymu, jeigu 
tik jį nepasigriebs profesionalai, 
jis bus vienas iš iškiliųjų Amerikoje 
ir jeigu grįž į Australiją, šio krašto 
žaidėjų. Sėkmės Edi.

***

Elena Sabaliauskaitė-Simerl, 23 
m. amžiaus, pasižymėjusi sta
lo teniso žaidėja, narė reprezen
tacinės Kanados grupės, dalyva
vusios pasaulinėse.varžybose Ja
ponijoj ir kelionėje i Kiniją

Europoje sklinda gandai, kad 
Gerd Muller, Vakarų Vokietijos ir 
Bayern Munchen Įžymusis futbolo 
žaidėjas, kuris praeitose Pasaulio 
Futbolo Taurės žaidynėse Meksikoje 
buvo Įmušęs daugiausiai įvarčių, 
žada persikelti į Olandiją ir žaisti 
už F. Eyenord.

***

Italijos futbolo lygoje siais me
tais dalyvaus keturiolika moterų ko
mandų. Italijos vyrų meisteriu tapo 
Inter Milan komanda, kai Portugali
jos futbolo laurus išsikovojo Lisa
bonos Benefica. ^Ispanijos meisteriu 
tapo Valencia, Škotijos — Glasgow 
Cheltic, Šveicarijos — Ženevos 
Servette.

***

Zoltan Varga, buvęs Vengrijos 
valstybines rinktinės futbolo žaidėjas 
dabar žaidžiąs už Hertha Berlin, se
kančias metais taps Vokietijos pi
liečiu.

KĄ DARYTŲ...?
—Ka darytų du vyrai ir mo

teris, jei atsirastų negyvenamoj 
saloj ?

—Jei tai būtų . . . anglai — 
visiškai nesikalbėtų, nes forma
liai nesupažindinti; italai — abu 
pirštųsi vedyboms; ispanai šauk
tų vienas kitą dvikovon dėl mo
ters; vokiečiai —- vienas moterį 
vestų, o kitas atliktų apeigas; 
prancūzai — moteris ištekėtų už 
vieno, o su kitu draugautų; ru
sai —- moteris ištekėtų už to, ku
rio nemylėtų, o paskui visi trys 
sėdėtų ant jūros kranto ir dainuo
tų liūdnas dainas.
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiitiiiniii^
Sydnejaus Lietuvių Plunksnos Klubas rugpiūčio 15 -d., sekmadienį, =

4 vai. Bankstowrio Lietuvių Namuose rengia rašytojo =
PULGIO ANDRIUŠIO 1 ri ' =

PAGERBIMĄ - MINĖJIMĄ. ^ ||
Programoje: būdingos ištraukos iš P. Andriušio kūrybos: - JIM =
P. Andriušio pristatymas ir jo kūrybos charakteristika =

- V. Kazokas -—■
Lietuvių liaudies dainos - solo P. Rūtenis =
Minėjimą praveda S. Storulis =

Pagerbdami savo didįjį rašytoją gausiai dalyvaukime šioje meno =
iškilmėje. S

iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiifiiiiiiiiiJiiiifiniiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimimHiir^H

MUSU, PASTOGES SKAITYTOJAMS

Pagal Pašto Valdybos naujas taisykles, laikraščiams persiun
timo lengvatos (bulk postage) yra teikiamos tik tiems laikraščiams 
kurių 90% prenumeratorių laiku apsimoka prenumeratos mokestį. 
Šiuo metu tikrinant M.P. prenumeratorių kartoteka paaiškėjo kad 
tik 50% prenumeratorių yra apsimokėję prenumeratos mokestį už 
šiuosmetus. Pašto Valdybos Inspektorius, kaip ir pereitais metais, 
darys tikrinimą uz poros mėnesių ir iš gautų rezultatų padarys 
išvadas ar Musų Pastogė turi gauti persiuntimo lengvatas, kurių 
negavus pašto išlaidos padidės trygubai.

Šiuo prašomi visi Mūsų Pastogės skaitytojai nedelsiant sumo
kėti prenumeratos mokestį, kad Mūsų Pastogė ir toliau galėtų Jus 
lankyti ir jungti mus visus Australijos lietuvius Bendruomenėn.

Pren. mokestį prašome siųsti: Mūsų Pastoge Box 4558 G.P.O. 
Sydney N.S.W. 2001 arba įmokėti Mūsų Pastogės platintojams:

Sydnėjuje P. Alekna ir A. Vinevičius Lidcombe. Melbourne: 
B. Vingrys Hawthorne ir N. Butkūnas Geelonge, J. Gailius - Neu- 
town. Adelaidėje - E. Reisonienėdr A. Kubilius Spaudos Kioskai. 
Canberroj V. Balsys.

Mūsų Pastogės Administracija.

Pranešimai

ŽADAT KELIAUTI ATEITYJE?
Visais kelionių reikalais į užsienį kreipkitės į mane (keliones tvar

kau nuo 1959 m.) Laivais arba lėktuvais į Europą^ JAV, Kanadą, Aziją 
arba Pacifiko salas. Papigintos kainos. Padedu" tvarkyti dokumentus, 
užsakau viešbučius, geležinkelio bilietus, parūpinu keliones čekius. 
Patarnavimas veltui.

ALG. ŽILINSKAS
Southland Travel Centre, 245 Charman Rdj, 
Cheltenham (Melb.) 3192
Telef. 550 - 1655 Vak. 93 - 4258

Ruoškitės grupinei kelionei j Jaun. Kongresą 1972 m.

Witry Iii

t LIETUVIlįLAIDOJIMO BIURAS *

* FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. *

* 17 RAILWAY PDE. J

* FAIRFIELD, N.S.W. *

* 5Ž TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą. J

STAR MEMORIAL CO 

(Direktorius B.C. Jago) 
Stato paminklus pagal lietuvių tautinius motyvus. 
Dirbtuvė ir raštinė: 20 Railway St. Lidcombe 

Tel. 649-6301, po darbo vai-89/5451; savaitgL913-9018

KVIETIMAS

Visi Sydnejaus dabartiniai ir 
buvusieji lietuvių savaitgalio mo
kyklų vedėjai, mokytojai ir šiame 
krašte kvalifikuoti ir savose profesi
jose dirbą pedagogai, yra kviečiami 
svarbiam pasitarimui š.m. rugpiūčio 
8 d., sekmadienį. 2.30 vai. p.p. 
“Dainavos” salėje Bankstown’e.

Pasitarimo tikslas:
(a) Surasti būdą, kaip įtraukti didesnį 
mūsų jaunimo dalį į Lituanistikos 
institucijas.
(b) Surasti tinkamiausius pedagogi
kos metodus įvairioms jaunimo gru
pėms.
(c) Modernių pedagogikos būdų įgy
vendinimo sunkumai ir galimybes.
(d) Sudaryti prie Apyl. Valdybos 
pagelbinį Lituanistikos Komitetą, 
kurio uždavinys būtų:
i) rūpintis esamomis lituanistinėmis 
institucijomis, kad palengvinus 
mokytojų darbą.
ii) steigti vaikų darželius.
iii) rūpintis lituanistiniais kursais 
suaugusiems.
ivjplėsti lituanistikos studijas laiš
kais per Čikagos Lituanistinį Insti
tutą.

Jei Tamsta negalite atvykti į 
pasitarimą, bet turite konkrečių 
pasiūlymų, nuoširdžiai prašome per
duoti savo mintis kolegoms ar pri
siųsti raštu Apyl. Valdybai, kuri 
Jtisų mintis perduos susirinkimui.

Sydnejaus Apyl. Valdyba.
***

PAEIŠKOJIMAS

Paeiškomas Petras Smičkus 
gyvenęs Kaune, Zaliakalnyi, 1944 
m. išvykęs į Vokietiją, dabar gy
venąs Australijoj. Žinantieji apie ji 
prašomi pranešti Dr. Borosevičiui , 
18 Ross St., Salisbury North. S.A. 
5108.

***

Sydnejaus Skyriaus Jaunimo 
Kongreso Komitete pasikeitimas - 
komiteto valdyba sudaro: R. Radaus
kas pirmininkas, V. Bitinaitė sekre
torė, iždininkas dantų gydytojas K. 
Bagdonavičius, G. Sauka, B. Alek
naitė, D. Gečiauskas - nariai. 
S. Matulis pagelbininkas.

Ričardas Sadauskas 
Komiteto pirmininkas.

***

Musu Pastoge Nr. 30. 1971.8.2. psl. 8

MOTERŲ SPAUDOS LOTERIJA

Loterijos bilietai pradedami 
platinti nuo rugpiūčio mėn. 1 d. 
Bilieto kaina 50 centų. 50 vertingų 
fantų!

Nuoširdžiai prašome visus 
neatsisakyti prisidėti prie šio mūsų 
lesų telkimo pasisekimo.

Loterijos pelnas skiriamas 
Australijos lietuvių moterų periodi
nes spaudos patobulinimui, jaunų 
literatų ugdymui švietimui ir dides
niam lietuvybės klestėjimui ne vien 
publicistinėj ar literatūrinėj plot
mėje.

Jūsų parama, Jūsų nuoširdi, 
gera valia, Jūsų pritarimas šiandien 
labai reikalingi ir brangus.

Tikėdamos, jog mūsų, moterų 
spaudos darbuotojų, nors ir kuklios, 
bet nuoširdžiai vieningos pastangos 
siekiant bendro tikslo - tvirtesnio 
lietuvybės pagrindo išeivijoje - bus 
priimtos tuo pačiu nuoširdumu.

Maloniai prašome visus Aus
tralijos lietuvius remti mūsų ruošiamą 

MOTERŲ SPAUDOS LOTERIJĄ..
A. Stepanienė 

“Moters Pasaulis” 
(Tėviškės Aidai)

A. Matukevičiene 
“Gabija” 

(Mūsų Pastogė) 
***

PRANEŠIMAS

Adelaidės Lietuvių Namų 
Spaudos Kioske galima gauti nau
jausių . išleistų knygų:
Dr. Pr. Skardžiaus - Ankstyvesnė ir 
dabartinės lietuvių bendrinės kalbos 
vartosena $2.70
Brazytės Bindokienės - Viena pasau
lyje 4.50
Dr. K. Jurgėlos - Lietuvos sukilimas 
1862 - 64 met. 720 pusi. 9.00 
Br. Railos - Dialogas su lietuviais 

6.30
Br. Railos - Versmės ir verpetai

4.50
E. Čekienes - Kad ji būtu gyva

4.50
J. Vaičiūnienės - Rūpestis poezijos 
rink. 3.15
J. Gliaudos - Simas 2.70
L. Dovydėno - Mes valdysime pasau
lį .- 2 tomai, kiekv. po 3.60 
S. Rūkienės - Grįžimas i laisve* 

5.40 '

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į 
Sporto Klubo “Neries” ruošiamą

METIN< BALIU
Kuris įvyks šeštadienį, 14-tą rugpiūčio 1971 m. 

Australian Dancers Club salėje Lidcombe Joseph St., 
įdomi programa. Baliaus gražuolės rinkimai.

Moderni kapela, geras gėrimų bufetas baro kainomis, turtinga loterija 
Baliaus pradžia 7 vai. vak. pabaiga 2 vai. ryto.

įėjimas $2.00. Šeimos turinčios vaikus, moksleivius, įėjimas 
visai šeimai $4.00.

R, Spalio - Rezistencija 5.40 
V. Volerto - Pragaro vyresnysis

4.50 
Kun. Ylos - Šiluva -žemait. šven
tovė 4.50
Kun. Grauslio - Ieškau tavo veido

4,50 
ir daug kitų. Su užsakymais prašau 
kreiptis adresu: E. Reisonienė 
655 Portrush Rd. Glen Osmond,
S. A. 5064.

Adel. Liet. Namų Spaudos 
Kiosko Vedėja

E. Reisonienė
S.L.M.S.G. D-jos PAGELBINIS 

BŪRELIS

S.m. liepos 18 d. įvyko šio 
būrelio steigiamasis susirinkimas. 
Dalyvės su ėntuzijazmu priėmė 
p. Baužienės pasiūlimą šį būrelį 
įsteigti. Nutarta, kad būrelio narėsx 
padės draugijos valdybai bei retkar- 
čiai suruoš pačios parengimus lesų 
sutelkimui. Ponia V. Kabailiene 
išrinkta būrelio vadove, o jai padės 
p.p. I. Dudaitiene.M. Karpavičiene 
M. Reisgiene ir L. Žalienė.

Norint tolimesnių informacijų 
prašome kreiptis pas p. Kabailiene 
10 Vista St., Greenwich, tel. 
43 - 2306. 

***
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